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1. Inleiding 
 
Bij raadsbesluit van 29 maart 2004 is de Nota reserves onderdeel vrije reserves vastgesteld. Daar-
bij is het beleid ten aanzien van de algemene reserve bepaald. Besloten is dat er een bufferreserve 
is van € 5 miljoen en dat de vrij besteedbare reserves worden aangewend voor extra afschrijving 
van boekwaardes van voorzieningen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. 
In de vervolgnota reserves en voorzieningen 2004 deel 2 worden beleidsuitgangspunten geformu-
leerd voor de overige reserves en voorzieningen. 
 
2. Besluit begroting en verantwoording gemeenten 2004 (BBV) 
 
In het BBV zijn de volgende bepalingen over reserves en voorzieningen opgenomen. 
In de programmabegroting/-rekening worden de mutaties in reserves opgenomen na bepaling van 
het resultaat voor bestemming. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden per pro-
gramma vermeld. 
Jaarlijks moet in de uiteenzetting van de financiële positie bij de programmabegroting afzonderlijke 
aandacht worden besteed aan de stand en het verloop van de reserves en van de voorzieningen. 
Reserves worden onderscheiden in: 
 de algemene reserve 
 tariefegalisatiereserves: bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op 

te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht maar niet specifiek be-
steed hoeven te worden 

 overige bestemmingsreserves: reserves waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft ge-
geven. 

Voorzieningen worden (verplicht derhalve) gevormd wegens: 
 verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is maar redelijkerwijs 

te schatten 
 risico’s op balansdatum van te verwachten verplichtingen en verliezen waarvan de omvang 

redelijkerwijs is te schatten 
 gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren mits het maken van die kos-

ten zijn oorsprong mede vindt in het of een voorafgaand begrotingsjaar 
 van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. 
Rentetoevoeging aan voorzieningen is niet toegestaan behoudens bij waardering tegen contante 
waarde. Aan reserves mag wel rente worden toegevoegd. 
In de toelichting op de balans worden de aard en de reden van elke reserve en voorziening en de 
toevoegingen en onttrekkingen, c.q. wijzigingen daarin toegelicht. 
 
In een bijlage zijn de reserves en voorzieningen opgenomen naar de nieuwe indeling van het BBV 
met daarbij vermeld de indeling op basis van de oude voorschriften. De belangrijkste wijzigingen 
betreffen de egalisatiereserve afvalstoffenheffing en de van derden verkregen middelen met speci-
fiek doel. Deze moeten voortaan onder de voorzieningen worden gerangschikt. 
 
3. Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2004 
 
In de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2004 is bepaald dat het college jaarlijks gelijk-
tijdig met de Kadernota een (bijgestelde) nota reserves en voorzieningen aanbiedt. In deze nota 
worden behandeld de vorming en besteding van reserves en voorzieningen en de toerekening en 
verwerking van rente over de reserves en voorzieningen. 
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4. Vorming en besteding van reserves 
 
Algemeen 
 
Reserves worden ingesteld door de raad. Dit betekent, dat alvorens in de rekening mutaties in 
nieuwe reserves worden opgenomen de raad eerst tot de vorming van de nieuwe reserve besloten 
heeft. Voor de in de begroting opgenomen reserves is dat met het vaststellen van de begroting 
geregeld. Voor ontwikkelingen die nopen tot de instelling van een nieuwe reserve kan bij de 
maandrapportage raad een voorstel worden gedaan. Indien de raad voor balansdatum geen besluit 
over een nieuw te vormen reserve heeft genomen, kan de instelling van een reserve alleen ge-
schieden door bij (in plaats van in) de rekening de raad voor te stellen uit het resultaat voor be-
stemming een deel voor de vorming van de reserve te bestemmen.  
 
Een aspect bij de vorming van reserves is dat het moment waarop de lasten in de begroting wor-
den verwerkt (de toevoegingen) in de tijd niet gelijk loopt met de besteding (de onttrekkingen). Dat 
brengt het risico met zich mee dat er stille reserves of stille tekorten ontstaan. Dit zijn verschillen 
die tussen toevoegingen en onttrekkingen kunnen gaan bestaan die pas naar voren komen bij het 
besteden van de reserve. 
Om dit risico te beperken is een jaarlijkse doorlichting van de reserves noodzakelijk. De opzet van 
de huidige doorlichtingen kan nog meer op het in evenwicht zijn van de toevoegingen en onttrek-
kingen worden toegespitst. Aangezien in de rekening actuele cijfers zijn opgenomen is dat een 
geschikt moment om de doorlichting op te baseren. 
Om te voorkomen dat er reserves worden gevormd die te lang niet tot besteding komen is het ge-
wenst dat voor elke reserve een bestedingsplan wordt opgesteld. Daarin kan worden bepaald wat 
de noodzakelijke c.q. gewenste omvang van een reserve moet zijn en wanneer en met welke ont-
trekkingen tot realisering van de bepaalde bestemming wordt overgegaan. Dit bestedingsplan kan 
onderdeel zijn of basis zijn van de verplichte uiteenzetting over de stand en het verloop van de 
reserves. 
 
Specifiek 
 
In de Nota reserves onderdeel vrije reserves is aangegeven dat de Reserve winst op grondverko-
pen niet kan worden gehandhaafd. Voor niet bestemde middelen is er alleen nog maar de Vrije 
reserve. De reserve winst op grondverkopen is bij de jaarlijkse risicoanalyse grondbedrijf bestemd 
voor het opvangen van risico’s bij grondexploitatie, voor projecten die via het grondbedrijf worden 
uitgevoerd (zoals aangegeven in de jaarlijkse risicoanalyse grondbedrijf) en voor het doen van 
strategische aankopen. Bij de splitsing van de reserve naar de bedragen die in de risicoanalyse 
grondbedrijf 2003 zijn bepaald moet rekening worden gehouden met de ten laste van het grondbe-
drijf te realiseren projecten. 
Jaarlijks zal op basis van de risicoanalyse de noodzakelijke omvang van de afdekking van risico’s 
bij grondexploitatie moeten worden bepaald. Hiervoor dient dan een voorziening te worden getrof-
fen. 
Tevens zal op basis van een visie op strategische aankopen de omvang van de Reserve strategi-
sche aankopen bepaald moeten worden. Zolang de gewenste omvang van deze reserve niet be-
reikt is kunnen – met inachtneming van de projecten die in de risicoanalyse zijn aangegeven – 
voordelige saldi uit de afwikkeling van grondbedrijfcomplexen in deze reserve worden gestort. Zo-
dra het “plafond” is bereikt kunnen de voordelige saldi aan de Vrije reserve worden toegevoegd. 
 
De egalisatiereserve afvalstoffenheffing werd tot nu toe als een tariefegalisatiereserve gekenmerkt. 
Gelet op de omschrijving daarvan in het BBV moet deze reserve onder de overige bestemmingsre-
serves worden gerangschikt. Het doel van deze reserve is niet om schommelingen in de afvalstof-
fenheffing te voorkomen maar om op rekeningbasis volledige kostendekking te realiseren. Over- en 
onderbestedingen over een jaar worden met de reserve verrekend en op de eerstvolgende bere-



 
 

  
stafbureau Concern Control  
  
 

26 januari 2004 Nota reserves en voorzieningen 2004 deel 2 Volgnr. 3 van 5 
 

kening van een kostendekkende afvalstoffenheffing gecorrigeerd. De heffing zelf zal daardoor juist 
schommelingen vertonen. 
 
Overige reserves geven op dit moment geen aanleiding tot specifieke opmerkingen. 
 
Rentebijschrijving aan reserves 
 
Aan reserves met een bestedingsplan op basis van contante waarde dient rente te worden bijge-
schreven overeenkomstig de contante waarde berekening. 
Aan bestemmingsreserves waarvan de te realiseren bestemming onderhevig is aan prijsmutaties 
wordt rente bijgeschreven overeenkomstig de inflatiecorrectie die als cijfermatig uitgangspunt voor 
de begroting wordt gehanteerd. Echter bij een negatieve inflatiecorrectie wordt de rentebijschrijving 
gelijk gesteld aan nul procent. 
Aan bestemmingsreserves die zijn gevormd ter dekking van kapitaallasten (bijvoorbeeld de reser-
ves herwaardering vervroegd afgeschreven activa) wordt rente bijgeschreven gelijk aan het rente-
percentage van de desbetreffende kapitaallasten. 
Op reserves die niet aan prijsmutaties onderhevig zijn wordt geen rente bijgeschreven.  
Voor het totaal van de reserves en voorzieningen wordt een bespaarde rente berekend voor de 
zgn. rente-omslagberekening. De aan de reserves bij te schrijven rente en de herwaardering van 
voorzieningen voor inflatiecorrectie worden op het totaal van de bespaarde rente in mindering ge-
bracht. Het saldo wordt verrekend met de Vrije reserve. 
Jaarlijks in de cijfermatige uitgangspunten voor de begroting wordt de hoogte van de bespaarde 
rente bepaald.  
 
5. Vorming en besteding van voorzieningen 
 
Algemeen 
 
De vorming van voorzieningen is met het BBV geen vrijblijvende aangelegenheid. Zodra de om-
standigheden zich voordoen die genoemd zijn in artikel 44 van het BBV is het verplicht op de ba-
lans de voorzieningen te treffen. De toevoegingen aan voorzieningen moeten als last in de jaarre-
kening worden opgenomen en maken deel uit van het resultaat voor bestemming. 
Alleen de vorming van voorzieningen die strekken tot gelijkmatige verdeling van lasten over een 
aantal begrotingsjaren is afhankelijk van een besluit van de raad om een dergelijke voorziening in 
te stellen. Het gelijkmatig verdelen van lasten is immers een eigen keuze. 
Voor de overige omstandigheden geldt dat ook al heeft de raad geen besluit tot de instelling van 
een voorziening genomen dan moet de vorming daarvan toch in de jaarrekening worden opgeno-
men. 
Zodra een voorziening is gevormd worden de bestedingen ervan rechtstreeks ten laste van de 
voorziening gebracht. Het zijn dan balansmutaties die geen deel meer uitmaken van de rekening 
van lasten en baten. 
 
Een aspect bij de vorming van voorzieningen is dat het moment waarop de lasten in de begroting 
worden verwerkt (de toevoegingen) in de tijd niet gelijk loopt met de besteding (de onttrekkingen). 
Dat brengt het risico met zich mee dat er stille reserves of stille tekorten ontstaan. Dit zijn verschil-
len die tussen toevoegingen en onttrekkingen kunnen gaan bestaan die pas naar voren komen bij 
het besteden van de voorzieningen. 
Om dit risico te beperken is een jaarlijkse herwaardering van de voorzieningen voorgeschreven. 
Elk jaar opnieuw moet bij de balans bepaald worden wat de noodzakelijke omvang van de voorzie-
ningen moet zijn. De opzet van de huidige doorlichtingen kan nog meer op het in evenwicht zijn 
van de toevoegingen en onttrekkingen worden toegespitst.  
Het grootste risico op stille reserves en stille tekorten doet zich voor bij voorzieningen die strekken 
tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren. In de meeste gevallen bestaat er een 
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relatie tussen deze voorzieningen en de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Dit betreft wegen, 
riolering, groen, water en gebouwen. Voor deze categorieën moeten beheerplannen worden opge-
steld, gebaseerd op een visie op de kwaliteiten en de kwantiteit van het onderhoud. Voorzover de 
onderhoudskosten gelijkmatig over de onderhoudsperiode moeten worden gespreid moeten er 
voorzieningen zijn ingesteld. De omvang en het verloop van deze voorzieningen moeten op de 
beheerplannen zijn afgestemd. 
 
Specifiek 
 
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden moeten in een voorziening 
worden gestort. Dat houdt in dat rijks- en provinciale uitkeringen met een bestedingsverplichting 
ten laste van de exploitatie in een voorziening gestort moeten worden. De besteding van deze 
middelen moet dan rechtstreeks ten laste van de voorziening op de balans gebeuren. Nu is het zo 
dat de besteding van deze middelen in eerste aanleg in de exploitatie opgenomen wordt en de 
jaren daarna via de balans loopt. Er is dan echter geen integraal beeld van de inzet ervan. Door 
ook in eerste aanleg de middelen via de balans te besteden ontstaat dat integrale beeld wel. 
Omdat er een verplichting op de besteding ligt en bij niet realisering de middelen terugbetaald 
moeten worden horen deze middelen onder de voorzieningen te worden gerangschikt. Maar gelet 
op het doel ervan zijn ze echter vergelijkbaar met bestemmingsreserves. Het is van belang dat de 
middelen ook daadwerkelijk ingezet worden voor Ridderkerkse voorzieningen. Ook voor voorzie-
ningen die gevormd worden uit middelen van derden is een bestedingsplan een goed instrument 
om te bevorderen dat deze effectief worden ingezet. Doorgaans zal zo’n bestedingsplan door de 
verstrekker van de bijdrage overigens al als voorwaarde vereist zijn voor de toekenning van de 
middelen. 
Het komt voor dat middelen van derden worden verkregen onder de verplichting om ook uit eigen 
middelen aan het doel waarvoor de middelen van derden worden verkregen bij te dragen. In dat 
geval kan overwogen worden om ook de eigen middelen volledig ten laste van de exploitatie in de 
voorziening te storten en ook die besteding via de voorziening te laten lopen. Dit bevordert het 
integrale beeld. 
 
Er zijn op dit moment geen voorzieningen voor dubieuze debiteuren. De omvang ervan is beperkt 
mede in verband met het invorderingsbeleid. Met ingang van 2004 is het verplicht voor dubieuze 
debiteuren een voorziening te treffen. 
 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een gelijkmatig karakter mogen geen voorzie-
ningen worden ingesteld, ook al is er sprake van toekomstige “verliezen”. Zo mogen voor vakantie-
dagen, vakantiegelden, wachtgelden, pensioenuitkeringen e.d. géén voorzieningen gevormd wor-
den.  
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een ongelijkmatig karakter is het in geval van 
toekomstige verplichtingen en/of verliezen verplicht om een voorziening in te stellen. Te denken 
valt aan de spaarvariant van verlof en opbouw pensioenen huidige ambtsdragers. Dit laatste zal 
ook budgettaire consequenties hebben en moet nader onderzocht worden. 
 
Voorzover voor risico’s bij toekomstige verplichtingen en verliezen geen voorzieningen worden 
getroffen moet in de paragraaf weerstandsvermogen daarmee rekening worden gehouden. 
 
Rente 
 
Aan voorzieningen mag geen rente worden toegerekend.  
De noodzakelijke omvang van voorzieningen moet jaarlijks bij de jaarrekening opnieuw bepaald 
worden. Indien voorzieningen onderhevig zijn aan prijsmutaties of op basis van de contante waar-
de methode toevoegingen nodig zijn zal bij de begroting al een aanpassing van de dotaties aan 
voorzieningen plaats vinden. 
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De herwaardering van voorzieningen bij de begroting wegens prijsmutaties of contantewaarde 
methode moet ten laste van de exploitatie plaats vinden. Tegenover de verhogingen van de dota-
ties staat de bespaarde rente die in de rente-omslagberekening over de voorzieningen berekend 
mag worden. 
 
6. CONCLUSIES 
 
 De raad besluit tot de instelling van reserves. 
 Van elke reserve wordt een bestedingsplan opgesteld, dat betrokken wordt bij de verplichte 

uiteenzetting over de stand en het verloop van de reserves bij de rekening en de begroting. 
 De Reserve winst op grondverkopen wordt opgeheven en gesplitst in een Voorziening risico’s 

bij grondexploitatie, een Reserve projecten grondbedrijf en een Reserve strategische aankopen. 
 Rentebijschrijving aan reserves vindt als volgt plaats 

o reserves tegen contante waarde: de rente van de contantewaarde berekening 
o bestemmingsreserves onderhevig aan prijsmutaties: de inflatiecorrectie volgens de cijferma-

tige uitgangspunten van de begroting maar niet minder dan nul procent 
o bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten: het rentepercentage van de kapitaal-

lasten 
o overige reserves: nul procent 
o vrije reserve: de bespaarde rente volgens de renteomslagberekening vermindert met de be-

spaarde rente die aan de overige reserves is toegerekend, alsmede de herwaardering van 
dotaties aan voorzieningen voorzover dit de inflatiecorrectie betreft maar niet minder dan nul 
procent. 

 Van derden verkregen middelen met een specifieke bestemming en bestedingsverplichting 
worden ten laste van de exploitatie in een voorziening gestort. De besteding van deze middelen 
vindt volledig ten laste van de voorziening plaats. 

 Bij de jaarrekening wordt een doorlichting van de reserves en van de voorzieningen gemaakt 
met als doel het opsporen van stille reserves of stille tekorten. 

 Voor zover voor het onderhoud van kapitaalgoederen voorzieningen ter egalisering van kosten 
zijn ingesteld wordt de omvang en het verloop van deze voorzieningen afgestemd op de be-
heerplannen die voor het onderhoud van de kapitaalgoederen worden vastgesteld. 

 Er wordt een voorziening dubieuze debiteuren ingesteld. 
 Nader onderzoek wordt gedaan naar de noodzakelijke vorming van een voorziening voor ar-

beidskosten gerelateerde verplichtingen met een ongelijkmatig karakter. 
 
 
 


