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Stresstest als 
hét instrument 
voor een solide 
financiële basis 
in crisistijd

Overheden staan momenteel voor een grote financiële uitdaging. 
Bezuinigingen, decentralisaties met kortingen, dalende overheids
uitgaven en daardoor voor gemeenten minder geld uit het  
gemeentefonds, afwaarderingen van vastgoed en minder specifieke 
uitkeringen. Daarmee wordt het nog belangrijker de ontwikkeling 
van de financiële positie van een overheidsorganisatie nauwgezet 
te volgen. Speciaal hiervoor heeft Ernst & Young de stresstest  
voor overheden ontwikkeld. Het resultaat van onze stresstest  
laat zien hoe stressbestendig de financiële positie is en welke 
manoeuvreerruimte in beleid en begroting aanwezig is, nu én in  
de komende jaren. Dit vormt de basis voor een goede financiële 
planning en transparantie.
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van stress en de mogelijkheden om deze 
stress op te kunnen vangen.

Het meerjarig inzicht helpt bij het nemen 
van belangrijke toekomstbestendige beslis
singen. Een goede uitkomst van de 
stresstest geeft vertrouwen. Een slechte 
uitkomst daarentegen kan ondersteunen in 
de besluitvorming voor de meerjarenbegro
ting of bezuinigingsplannen. Wellicht biedt 
dit de opmaat voor duurzame ombuigingen 
en een toekomstbestendige begroting.

Hoe is de aanpak van de stresstest?
De stresstest wordt gekenmerkt door een 
integrale aanpak. Uitgebreide kennis van de 
publieke sector en expertise op alle gebie
den, zoals scenarioplanning, risicomanage
ment, woningmarkt en vastgoed, gemeen
tefonds, specifieke uitkeringen en 
sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen, is 
beschikbaar in het model. 

Wat is onze visie op de stresstest?
Modern financieel management vraagt om 
transparantie en ‘good governance’. De 
stresstest is een belangrijk middel om de 
financiële planning op langere termijn 
onder controle te kunnen houden. Bij een 
jaarlijkse uitvoering/update van de 
stresstest kan de financiële positie en 
manoeuvreerruimte goed worden beheerst. 
Financieel toezicht op langere termijn 
wordt daarmee mogelijk. Wij zien de uit
komsten van de stresstest als dé opvolger 
van de paragraaf Weerstandsvermogen. 
Immers, de stresstest geeft uitstekende 
informatie voor een deugdelijke financiële 
planning van een overheidsorganisatie.

•  Een goed instrument van good  
governance, een transparant 
controlemiddel;

•  Een goed inzicht in het dynamische  
risicoprofiel van de organisatie;

•  Een goede financiële benchmark in 
samenwerkingstrajecten;

•  Een toekomstgerichte inschatting van  
risico’s en weerstandsvermogen;

•  Input voor risicomanagement en control.

Hoe ziet de Ernst & Young stresstest voor 
overheden er uit?
De Ernst & Young stresstest voor overheids
organisaties is een gedetailleerd financieel 
model waarmee de financiële stabiliteit en 
manoeuvreerruimte toekomstgericht kan 
worden uitgerekend en geanalyseerd in geval 
van een ‘slechtweer scenario’ (worstcase 
scenario). Stress wordt met name veroor
zaakt door externe gebeurtenissen die op 
een organisatie afkomen. Op basis van een 
gedegen methodologie (zie de methodiek op 
pagina 5) wordt als eerste stap voor de  
organisatie in kaart gebracht wat het  
worstcase scenario is. Als tweede stap wordt 
de financiële impact van dit scenario doorge
rekend op de meerjarenbegroting en de 
financiële positie. 

Om een eventueel stress scenario het hoofd 
te kunnen bieden, zal beoordeeld moeten 
worden welke beleidsmatige en financiële 
alternatieven de organisatie in een dergelijke 
situatie heeft. Gedacht kan worden aan de 
dekking uit het weerstandsvermogen, verho
ging van inkomsten en op bezuinigingen op 
verschillende beleidsterreinen. Mocht een 
worstcase scenario zich gaan voordoen, dan 
zullen stevige keuzes gemaakt moeten wor
den. In dit model belichten wij in stap 3 aan 
de hand van benchmarks de belangrijkste 
beleidsterreinen waar in de organisatie 
(mogelijk) nog financiële manoeuvreerruimte 
is. De beleidskeuzes zelf zijn aan de 
organisatie.

Met de uitkomsten van dit model komt er 
meer inzicht in de impact van stress op de 
meerjarenbegroting en of er mogelijkheden 
zijn deze op te vangen. Uiteraard gaan wij bij 
stress uit van uitzonderlijke omstandigheden. 
De doorrekeningen zijn dan ook geen voor
spellingen of waarheden, maar geven een 
beredeneerde inschatting van de effecten 

De stresstest is jaren geleden geïntrodu
ceerd in de technische sector, zoals bijvoor
beeld in de kernenergie en de computer
branche, en is vervolgens ook toegepast in 
onder meer de financiële sector (banken en 
verzekeraars). Een stresstest geeft aan wat 
de maximale belasting van ICT hard of soft
ware of een organisatie (financieel) is. 
Bijzonder interessant natuurlijk om juist dat 
in deze tijden te weten. Hierdoor ontstaat er 
immers inzicht in de huidige situatie, maar 
vooral ook in de toekomstige financiële  
situatie. Dit inzicht heeft meerwaarde, zeker  
in het niet ondenkbare geval dat de recessie 
en de stress zich blijven voordoen.

Waarom nu een stresstest voor 
overheidsorganisaties?
Een goede toekomstige financiële planning 
voor overheidsorganisaties is juist nu van 
belang en biedt veel transparantie aan toe
zichthouders, bestuurders, leiding, de orga
nisatie én aan burgers, bedrijven en andere 
belanghebbenden. Bij dreigende krimp, 
krapte en economische teruggang is het 
belangrijk te weten wat een organisatie aan 
kan en hoe financiële tegenvallers kunnen 
worden opgevangen.

Overheidsorganisaties hebben belangrijke 
maatschappelijke taken voor burgers en 
bedrijven. Daarom mag van overheidsorga
nisaties  juist nu  verwacht worden dat zij 
hun financiële planning goed op orde heb
ben. Na diverse bezuinigingsronden presen
teren de meeste overheden nog steeds een 
sluitende begroting, maar de essentiële 
vraag is of hiermee de rek er volledig uit is 
of nog niet. Daarom is het ook voor overhe
den belangrijk om inzicht te hebben in de 
impact van een ‘slecht weer scenario’ op de 
meerjarenbegroting.

Welke voordelen bieden de uitkomsten van 
een gedegen stresstest?
De resultaten van de stresstest geven  
toezichthouders, bestuurders, leiding en 
belanghebbenden:
•  Inzicht in de financiële stabiliteit en 

manoeuvreerruimte van de organisatie 
om ‘schokken’ op te vangen;

•  Ondersteuning bij het toezicht houden op 
de controle in de organisatie;

•  Betere houvast en meer vertrouwen in de 
discussie met toezichthouders;
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Stap 1: Identificeer worstcase scenario
In deze stap wordt aan de hand van een 
beperkt aantal externe variabelen de worst
case situatie geformuleerd. Hierbij richten 
wij ons met name op de onbeïnvloedbare 
omstandigheden van buitenaf die een mate
riële impact kunnen hebben op de financiën 
van uw organisatie.

In ons financiële model hebben wij een set 
met stressindicatoren onderbouwd en uitge
werkt. Hierbij kan onder andere worden 
gedacht aan de algemene uitkering, rente, 
inflatie, bevolkingsgroei, de sociale struc
tuur, verbonden partijen en sociaal maat
schappelijke en economische ontwikkelin
gen. Daarbij wordt ook de risicoanalyse van 
uw organisatie zelf meegenomen.

De impact van de omstandigheden (stress
indicatoren) kan bij elke organisatie anders 
zijn. Als eerste stap in het project wordt 
daarom de omvang van de stressvariabelen 
specifiek voor uw organisatie bepaald.

Stap 2: Impactanalyse meerjarenbegroting
In de tweede stap wordt de impact van het 
worstcase scenario op de meerjarenbegro
ting en de financiële positie uitgerekend. In 
het financiële model zijn hiervoor de belang
rijkste beleidsterreinen en geldstromen 
geïnventariseerd. Met het model kunnen de 
financiële effecten van stress vervolgens 
worden doorgerekend.

De uitkomst van deze stap is een her
rekende meerjarenbegroting en een  
herrekend weerstandsvermogen. Hierin 
zullen zowel incidentele effecten van het 
scenario (bijvoorbeeld afboeking van 
grondexploitaties) als structurele effecten 
(bijvoorbeeld rente verhoging of verlaging 
algemene uitkering) worden verwerkt.

Stap 3: Uitvoeren flexibiliteitanalyse
In het geval dat een worstcase scenario 
zich zou voordoen (de doorrekening is 
uiteraard geen voorspelling, maar een 
weergave van mogelijke effecten), zullen 
wellicht stevige keuzes gemaakt moeten 
worden. Om goed voorbereid te zijn op 
een dergelijke situatie is het van belang 
om vooraf te identificeren waar  
in de begroting en beleid manoeuvreer
ruimte is om bij te sturen in geval van 
stress.

Om de flexibiliteit in kaart te brengen, 
maken wij gebruik van specifieke bench
markinformatie en ratio’s met betrekking 
tot de flexibiliteit. Deze benchmark zegt 
iets over de positie van de organisatie ten 
opzichte van vergelijkbare overheden. 
Daarmee worden vragen beantwoord  
als: Hoe verhoudt de omvang van onze 
lokale lasten zich ten opzichte van andere 
organisaties? Zijn wij een rijke of arme 
organisatie? Hoeveel geven wij gemiddeld 
uit aan…?

Vervolgens wordt de omvang van de  
financiële manoeuvreerruimte berekend.  
De uiteindelijke uitkomst zal zijn of de  
organisatie over voldoende financiële 
manoeuvreerruimte beschikt, zodanig  
dat het negatieve scenario uit stap 2 kan 
worden opgevangen.

Financiële manoeuvreerruimte binnen  
organisaties kan overigens zowel incidenteel 
als structureel van aard zijn. Onder de  
incidentele manoeuvreerruimte wordt onder 
meer het weerstandsvermogen van de  
organisatie verstaan. Bij structurele 
manoeuvreerruimte kan gedacht worden 
aan het verhogen van opbrengsten of het 
verlagen van kosten in de meerjaren
begroting. Voorbeelden van waar manoeu
vreerruimte gevonden kan worden zijn 
onder meer reserves, voorzieningen,  
waardering activa, OZBontwikkelingen, 
kapitaallasten, verstrekte subsidies,  
personeel en projecten.

Stap 4: Weergave stresstest uitkomsten
Als laatste onderdeel van het project  
worden de uitkomsten van de stresstest 
gepresenteerd. U ontvangt een overzicht op 
één pagina, waaruit in één oogopslag het 
effect van de stresstest op de organisatie 
zichtbaar is, met daarbij een analyse. Een 
jaarlijkse update van de stresstest is hierbij 
van groot belang.
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Methodiek stresstest in vier stappen


