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Doel 
Informeren over de opvolging van verbeterpunt “Bepaling structureel en reëel begrotingsevenwicht” 
n.a.v. de toezichtsbrief Provincie Utrecht 22 dec. 2021 (Bijlage 1)

En daarmee gelijktijdig voldoen aan:
 de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de Commissie BBV, 30 aug. 2018 
 de handreiking verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten van de gezamenlijke 

provincies, sep. 2021.

Aanleiding
De provincie adviseert hiertoe:
1. Beleid op te stellen m.b.t. de definities incidentele en structurele baten en lasten.
2. Het verbeteren van het overzicht incidentele baten en lasten in de begroting en jaarrekening met 

relevante detailinformatie en hierbij onttrekkingen en toevoegingen aan reserves niet te 
salderen.

Aanpak
1. Opstellen beleid

Aan de hand van de notitie commissie BBV en de handreiking van de gezamenlijke provincies is een 
interne notitie “Structurele en incidentele baten en lasten - gemeente Leusden” opgesteld (Bijlage 2).
Hierin zijn de definities van structurele lasten en baten opgenomen. Deze definities liggen geheel in 

lijn met de BBV notitie en de handreiking van de provincies. De definities worden opgenomen in de 

financiële verordeningen art 12. De aard van de taak en de intentie bepaald of het een structurele of 

incidentele post is. Incidentele lasten en baten worden opgenomen in het overzicht “Incidentele 

lasten en baten”.
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In de kern draait het om de definitie van incidentele baten en lasten. In principe is alles structureel, 
tenzij incidenteel. Deze definitie incidentele baten en lasten betreft:

“Baten en lasten die eenmalig voorkomen met een duidelijke, concrete en onvoorwaardelijke 

einddatum”. 

Ofwel taken met een duidelijke ‘kop en staart’.

2. Het verbeteren van het overzicht incidentele baten en lasten
Om het overzicht te verbeteren worden de begrotingsposten door de financieel adviseurs in 
samenwerking met de beleidsadviseurs getoetst op de structurele en incidentele aard en intentie van 
de taak. De incidentele posten krijgen vervolgens een kenmerk in het financiële systeem, zodat deze 
eenvoudig zijn te verzamelen t.b.v. het overzicht incidentele baten en lasten. Hierdoor wordt het 
overzicht “Incidentele lasten en baten” volledig en correct weergegeven.

De afgelopen weken heeft een globale inventarisatie plaats gevonden om de financiële impact in te 
schatten met het oog op de begroting 2023. Het is duidelijk dat er posten zijn met een structurele 
aard die nu nog incidenteel bekostigd worden. 

In het geval deze uitgaven zich gaan voortzetten vanaf 2023 is op onderdelen aanvullende 
besluitvorming nodig. Deze aanvullende besluitvorming zal meelopen in het proces van de kadernota 
2023. De aanpassingen worden verwerkt in de begroting 2023-2026 en zullen in beginsel zorgen voor 
een toename van meerjarige structurele kosten. Of dit daadwerkelijk zorgt voor hogere lasten in de 
begroting is nog niet zeker. Dit is mede afhankelijk van andere ontwikkelingen in de begroting. 

Resumé
Dit lijkt een verandering in regelgeving, maar dat is het eigenlijk niet. Omdat dit altijd al de bedoeling 
was. De incidentele baten en lasten zijn nu wel duidelijker afgebakend, waardoor er nagenoeg geen 
ruimte meer is om af te wijken en definities anders te interpreteren. 

Incidentele baten (inclusief de vrije reserves) kunnen niet meer gebruikt worden om taken met een 
structurele aard te bekostigen. Het is wel mogelijk deze incidentele baten in te zetten voor taken met 
een incidentele aard/intentie met een duidelijke einddatum. Het blijft mogelijk incidentele baten en 
vrije reserves incidenteel te storten in de reserve kapitaalslasten om vervolgens afschrijvingslasten 
voor nieuwe investeringen in de begroting mee af te dekken.

Deze verduidelijking van structurele en incidentele lasten en baten draagt bij aan meer transparantie 
bij het beoordelen van het structureel evenwicht door het college, de raad en de provincie. Dit 
draagt ook bij aan meer solide en reële begrotingen van gemeenten.

Vervolg
 De definities worden opgenomen in de volgende actualisatie van de financiële verordening.
 De definities worden meegenomen bij de financiële kaders in de kadernota 2023 t.b.v. de 

begroting 2023-2026 en het college uitvoeringsprogramma 2022-2025.
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