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AANLEIDING EN BEVINDINGEN ACCOUNTANT

Tijdens de controle van de jaarrekening 2019 is een onverwachts verschil van inzicht geconstateerd 

tussen de accountant BDO en VRG over de verwerking van het nieuwe FLO-overgangsrecht. Het FLO-

overgangsrecht is vastgesteld in dec 2017 en heeft een looptijd tot 2046.

(Flo: functioneel leeftijdsontslag)
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ZIENSWIJZE VRG EN ACCOUNTANT AANGAANDE FLO-OVERGANGSRECHT 2018

Zienswijze VRG

• FLO-kosten meenemen in begroting net als andere jaren ( circa € 1 miljoen).

• Vormen bestemmingsreserve in JR 2019 van € 1.9 miljoen voor 2020/2021.

• Geen sprake van financieel risico voor VRG o.b.v. artikel 194 Gemeentewet. Alleen verschil in 
waardering in de jaarrekening vanuit oogpunt jaarverslaggeving BBV.

• Binnen andere veiligheidsregio’s zien we 4 à 5 verschillende manieren hoe FLO-kosten verwerkt 
worden. VRG hanteert dezelfde systematiek als een aantal andere veiligheidsregio's.

Zienswijze accountant

• O.b.v. art 44, lid 3 BBV dient een voorziening te worden getroffen indien de jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten een niet vergelijkbaar volume hebben.

• Door de nieuwe berekening zijn de FLO-kosten niet (meer) van vergelijkbaar volume.

• Hierdoor moet een voorziening worden gevormd voor de gehele looptijd (tot 2046) van € 15,2 
miljoen (=NCW van € 18,8 miljoen).
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FINANCIËLE GEVOLGEN NIEUWE FLO-OVERGANGSRECHT

• Vanwege fiscale redenen worden kosten deels naar voren gehaald (levensloop sparen).

• De totale financiële kosten worden hierdoor 3 miljoen lager.

• De nieuwe berekening FLO-kosten resulteert in een andere financiële afbouw (sheet 5).

• In 2020 en 2021 zijn de kosten substantieel hoger.
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FLO-KOSTEN CF OUDE EN NIEUWE BEREKENING
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SCENARIO'S FLO JAARREKENING 2019 VRG

1. VRG vormt geen voorziening in jaarrekening.

• VRG ontvangt afkeurende controleverklaring.

2. VRG vormt wel een voorziening van 15,2 miljoen, na verwerking is de totale reserve ruim 10 miljoen 
negatief.

• VRG ontvangt een goedkeurende controleverklaring.
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4 SCENARIO’S VOOR JAARREKENING GEMEENTEN

1. Gemeenten nemen hierover niets op in hun jaarrekening.  

(theoretisch, wordt afgeraden door VRG en accountant)

2. Gemeenten nemen een schuld op aan VRG.  

(theoretisch, wordt afgeraden door VRG en accountant)

3. Gemeenten nemen een voorziening op. 

(theoretisch mogelijk, echter onuitvoerbaar omdat dit een nadere uitwerking vereist van het 
negatieve reserve)

4. Gemeenten verwoorden dit risico in hun risicoparagraaf met toelichting in het accountantsverslag. 
(theoretisch mogelijk en uitvoerbaar en wordt sterk geadviseerd door VRG en accountant)
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VERDERE PROCES 

- Donderdagochtend ontvangt u een memo met nadere toelichting op de jaarrekening 2019 
met een uitgebreide beschrijving van het FLO-overgangsrecht ten behoeve van de eigen 
risicoparagraaf. 

- Donderdagochtend is een overleg gepland met de financiële ambtenaren en zij ontvangen 
tevens de memo.

- Verdere uitwerking i.s.m. de betrokken gemeenten over hoe de negatieve reserve opgelost 
dient te worden.

- De actualisatie 2020 en begroting 2021-2024 worden aangepast cf. uitkomsten jaarrekening 
2019 en worden aangeboden ter zienswijze.

(Daarnaast zal VRG in contact treden met VGG en VGN ten aanzien van de BBV regeling voor 
Veiligheidsregio’s. Duidelijk wordt dat de systeemtechnische benadering van het BBV onwenselijke gevolgen 
met zich meebrengt voor betrokken partijen.) 
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GEVRAAGD BESLUIT

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel van de 
penningmeester om:

1. De FLO-kosten als voorziening op te nemen in de jaarrekening 2019 VRG

2. Gezamenlijk invulling te geven aan het vervolgtraject ten aanzien van de FLO-kosten
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