
 
 
 
 
Erratum 

 

 
Behorende bij het Statenvoorstel financiële verordening 
 
 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

7-12-2020 

 

Onderwerp Aangepast tekstvoorstel artikel 25 rondom grensbedrag lastneming subsidies 

Kern van het advies 
 

In het Statenvoorstel is toegelicht dat er vanaf 1 januari 2021 nieuwe 
voorschriften gelden met betrekking tot de lastneming van subsidies. Die 
voorschriften geven aan in welk boekjaar de lasten verantwoord dienen te 
worden van meerjarige subsidies die de provincie verstrekt. 
Ook hebben we in het Statenvoorstel gemeld dat de gesprekken over de 
interpretatie van die voorschriften nog loopt tussen o.a. accountantskantoren 
en het IPO. Op basis van recente informatie uit die gesprekken lijkt de eerder 
benoemde bandbreedte van 0,25% tot 0,50% verlaagd te gaan worden naar 
maximaal 0,25%. Het eerder door ons voorgestelde grensbedrag van € 2,5 
miljoen zou dan boven die bandbreedte uitkomen (met 0,44%).  
Om de financiële verordening op dit punt toekomstbestendig te maken, 
onafhankelijk van de uitkomst van de nog lopende gesprekken, stellen wij voor 
om artikel 25 anders te formuleren en het grensbedrag jaarlijks bij de begroting 
door uw Staten te laten vaststellen. 
 

Financiële consequenties Geen 

Aangebrachte wijzigingen Gewijzigd artikel 25 
Artikel 25 komt als volgt te luiden: 
 
Artikel 25 Subsidieverstrekking en steunverlening  
 
1. Gedeputeerde Staten dragen er zorg voor dat bij de toekenning van 

steunverlening aan ondernemingen en subsidies gehandeld wordt in 
overeenstemming met de regels hierover van de Europese Unie en de 
Algemene subsidieverordening van de provincie Utrecht.  

2. Voor de lastneming van de verstrekte subsidies in de provinciale 
jaarstukken geldt dat deze lasten worden 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. 

3. Het grensbedrag voor de directe lastneming van subsidies valt binnen de 
door de Commissie BBV geadviseerde bandbreedte. Jaarlijks wordt door 
Gedeputeerde Staten bij de begroting een voorstel gedaan voor dit 
grensbedrag en ter vaststelling aan Provinciale Staten aangeboden.  

 
Gewijzigd ‘artikelsgewijze toelichting’ 
Bij ‘artikelsgewijze toelichting’ wordt bij artikel 25 dan de volgende alinea 
toegevoegd:  
Per 1 januari 2021 wijzigt de regelgeving vanuit het BBV met betrekking tot de 
verantwoording van de lastneming van subsidies. De wijziging heeft betrekking 
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op subsidiebeschikkingen voor meerjarige projecten. De door de  Commissie 
BBV geadviseerde bandbreedte betreft een percentage dat gerelateerd is aan 
de totale lasten, inclusief toevoegingen aan reserves, van het boekjaar op 
basis van de primaire begroting. 
 
Gewijzigd besluitpunt 2.a (Statenvoorstel) 
Het aan uw Staten gevraagde besluitpunt 2.a komt als volgt te luiden: 
 
2. Het vaststellen van de financiële verordening 2021 per 1-1-2021 met de 
belangrijkste wijzigingen: 
a. Het grensbedrag voor de directe lastneming van subsidies wordt jaarlijks 
door Provinciale Staten vastgesteld bij de begroting.  
 

Toelichting Artikel 25 in de financiële verordening, zoals in zoals door PS vastgesteld op 9 
juli 2018 luidt: 
 
Artikel 25 Subsidieverstrekking en steunverlening  
 
Gedeputeerde Staten dragen er zorg voor dat bij de toekenning van 
steunverlening aan ondernemingen en subsidies gehandeld wordt in 
overeenstemming met de regels hierover van de Europese Unie en de 
Algemene subsidieverordening van de provincie Utrecht.  
 
In de door ons geactualiseerde versie, die op 25 november in de Commissie 
BEM is behandeld, hadden wij onderstaande tekst opgenomen:  
 
Artikel 25 Subsidieverstrekking en steunverlening  
 
Gedeputeerde Staten dragen er zorg voor dat bij de toekenning van 
steunverlening aan ondernemingen en subsidies gehandeld wordt in 
overeenstemming met de regels hierover van de Europese Unie en de 
Algemene subsidieverordening van de provincie Utrecht.  
 
De wettelijke regelgeving van de BBV wijzigt per 1 januari 2021 .De wijziging 
heeft betrekking op subsidiebeschikkingen voor meerjarig projecten groter dan 
een gedefinieerde grenswaarde. Het grensbedrag voor de directe lastneming 
van subsidies vast te stellen op een bedrag van € 2,5 miljoen, dat met 0,44% 
van de totale lasten valt binnen de geadviseerde bandbreedte van 0,25% en 
0,5% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves van de primaire 
begroting. 
 
Toelichting 
Het door ons voorgestelde erratum maakt dat dit artikel in de financiële 
verordening toekomstbestendig is, en ook in de jaren ná 2021 in 
overeenstemming is met de geldende regelgeving. Momenteel is nog onzeker 
wat de precieze uitkomst is van de interpretatie van de regelgeving, terwijl het 
tegelijkertijd wel wenselijk is om de financiële verordening nu te actualiseren.  
Het grensbedrag is als percentage gerelateerd aan de omvang van de primaire 
begroting. In toekomstige jaren kan de omvang van die begroting afnemen, 
waardoor het eerder genoemde grensbedrag van € 2,5 miljoen niet meer zou 
passen binnen de genoemde bandbreedte. Dit geldt des te meer als de 
bandbreedte wordt verlaagd naar maximaal 0,25%.  
Door de vaststelling van dit grensbedrag jaarlijks via het Statenvoorstel bij de 
begroting aan uw Staten over te laten, voorkomen we dat we jaarlijks de 
financiële verordening op dit punt moeten aanpassen.  
  

    
 
 
 


