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Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

de heer dr. R.H.A. Plasterk 

Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG 

Ons kenmerk: BV 06528/ 2013 

Betreft : Verdeling EMU-ruimte decentrale overheden 

Geachte heer Plasterk, 

Den Haag, 11 oktober 2013 

In het Financieel Akkoord dat wij aan het begin van dit jaar met het kabinet sloten, is afgesproken dat 

de decentrale overheden voor 2014 en 2015 een gezamenlijke ruimte in het EMU-tekort krijgen van 

0,5% BBP, de zogenoemde macronorm. Deze ruimte Is nog niet nader onderverdeeld. In het Bestuurlijk 

overleg financiële verhouding (Bofv) van 16 september jl. is afgesproken dat de koepels van decentrale 

overheden voor half oktober samen een nieuwe verdeling zouden bepalen, zodat het Rijk op basis 

daarvan 'EMU-referentiewaarden kan bepalen voor alle individuele decentrale overheden. VNG, IPO en 

UvW hebben daartoe overleg gevoerd en informeren u met deze brief over de resultaten van dit 

overleg. 

Voordat wij u de verdeling presenteren, maken wij eerst enkele belangrijke opmerkingen. 

In de eerste plaats memoreren wij de unaniem door de Tweede Kamer in het kader van de Wet Hof 

aanvaarde motie Van Hijurn (Kamerstuk TK 33 416, nr. 26). In deze motie spreekt de Kamer uit dat de 

Wet Hof er niet toe mag leiden dat investeringen van de decentrale overheden in de knel komen en 

verzoekt de Kamer de regering om te voorkomen dat de Wet Hof leidt tot uitstel of afstel van deze 

investeringen en daarmee tot het verlies van werkgelegenheid. Minister Dijsselbloem heeft meerdere 

malen herhaald dat hij niet verwacht dat de investeringen van de decentrale overheden door de Wet Hof 

in gevaar komen. Gegeven de motie van Hijurn en de uitspraken van minister Dijsselbloem gaan wij er 

vanuit dat als de macronorm van 0,5% BBP toch wordt overschreden, dit geen consequenties zal 

hebben voor de decentrale overheden. 

De macronorm van 0,5% BBP is onderdeel van het Financieel Akkoord, maar naar onze mening krap. 

Voor de verdeling betekent dit dat er geen rekening is gehouden met de aanwending van de reserves 

door de provincies en waterschappen en de mogelijke financiële risico's die de gemeenten vanaf 2015 
lopen vanwege de omvangrijke decentralisaties In het sociale domein. Ook betekent dit dat we nu alleen 

voor 2014 een onderverdeling hebben afgesproken. De verdeling voor 2014 hebben we gebaseerd op de 

netto-investeringen in de periode 2007-2012 van gemeenten, provincies en waterschappen en de 

bijdrage die de waterschappen moeten leveren aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daaruit 

resulteert de volgende verdeling: gemeenten 0,32% BBP, provincies 0,11% BBP en waterschappen 

0,07% BBP. 
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In 2014 zullen we de verdeling voor 2015 vaststellen. We streven er naar dat die verdeling reeds in de 

septembercirculaire 2014 kan worden opgenomen. We gaan er vanuit dat we er net zoals nu in goed 
onderling overleg uit zullen komen. 

Een afschrift van deze brief sturen wij aan de minister en staatssecretaris van Financiën alsmede de 

minister van I&M. 

Hoogachtend, 

A. Jorritsma-Lebbink 
Voorzitter Interprovinciaal Overleg Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr.drs. P.C.G. Glas 
Voorzitter Unie van waterschappen 


