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Geachte heer Plasterk, 

 

Wij hebben uw adviesaanvraag over de wijziging van het Besluit begroten en verantwoorden 

provincies en gemeenten in verband met het verplicht schatkistbankieren, de Wet houdbare 

overheidsfinanciën en enkele ander wijzigingen in goede orde ontvangen. In aanvulling op deze 

adviesaanvraag hebben wij op 8 augustus 2013 via de mail enkele aanvullingen op de voorgenomen 

wijzigingen van dit besluit ontvangen die ook verband houden met het verplicht schatkistbankieren.  

 

De voorgestelde wijzigingen van het Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten 

betreffen ten eerste een uitbreiding van het aantal te onderscheiden balansposten waarover 

gemeenten zich moeten verantwoorden. Bij het verplicht schatkistbankieren blijft onderling lenen 

tussen decentrale overheden toegestaan. Ook dat verlaagt bij consolidatie de EMU-schuld van 

Nederland. Met de wijziging wordt het beter mogelijk onderlinge leningen tussen gemeenten en andere 

overheidslagen te traceren. Het vergemakkelijkt de consolidatie van onderlinge leningen tussen 

overheden en van beleggingen door gemeenten in  staatsobligaties bij het vast stellen van de EMU-

schuld van Nederland. 

 

Ten tweede wordt met de wijziging van het Besluit begroten en verantwoorden provincies en 

gemeenten de EMU-enquête onder hetzelfde regiem gebracht als de zogenaamde IV-3. Met die 

enquête wordt informatie ingewonnen over het verwachte EMU-saldo van de gezamenlijke gemeenten. 

Met de wijziging wordt het sanctiebeleid van toepassing dat geldt voor aanlevering van de IV-3  aan het 

Centraal Bureau voor de Statistiek.   

 

Met de wijziging wordt ook het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten aangepast. De 

drempel waaronder de accountant bij de controle van de jaarrekening van een gemeente geen 

deelwaarneming hoeft uit te voeren wordt verhoogd van € 100.000 naar 125.000. Dit  naar aanleiding 

van de evaluatie SiSa.  
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Wij hebben geen opmerkingen op de wijzigingen zelf. Wij attenderen u er op dat bij de consolidatie van 

onderlinge schulden door het rijk aansluitverschillen tussen de rapportages van gemeenten en die van 

gemeenschappelijke regelingen kunnen ontstaan. Lang niet alle gemeenschappelijke regelingen 

leveren financiële informatie met IV-3 aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.    

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

 

 

drs. C.J.G.M. de Vet 

Lid directieraad  

   

 

 

 

 




