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verstrekt aan gemeenten die dit niet nodig hebben. Het
boek bevat voor deze analyse een handzame
geschiedenis van het economisch denken over
overheidsschulden en een uitgebreide geschiedenis
van het Rijksbeleid vanaf 1813 voor het administreren
van de gemeentefinanciën en het beheersen van de
gemeenteschulden.
Op basis van technieken uit de internationale
literatuur voor het bepalen van de financiële conditie
van gemeenten ontwikkelt Van der Lei vervolgens een
index en normen voor de achterliggende kengetallen
waarmee de financiële conditie van de gemeenten kan
worden bewaakt. Hij laat daarbij zien dat een
houdbaarheidsberekening, zoals die wordt toegepast
bij landen, niet afdoende is voor een oordeel over de
financiële conditie. Vanwege de kritiek op het huidige
stelsel voor het begrotingstoezicht op gemeenten en de
voortschrijdende
techniek
voor
informatieuitwisseling stelt hij voor om dit toezicht van
hogerhand te centraliseren en onder te brengen in een
onafhankelijk orgaan dat ook de saneringssteunprocedure voor gemeenten in financiële moeilijkheden
uitvoert. Om de transparantie over de financiële
conditie te bevorderen stelt hij een aantal wijzigingen
van de gemeentelijke boekhoudregels voor.

ISBN 9789082985009

Auteur:

J. van der Lei

Uitgever:

Uitgeverij De Unie, Amsterdam
jan.vanderlei@outlook.com

Omslag:

Mechanische voorstellingen van ons zonnestelsel (Planetarium Franeker)

Auteursrechten © Jan van der Lei, februari 2019, Amsterdam
ISBN 9789082985009
NUR-code 781
De papieren paperback-versie is te bestellen bij het bovenstaande e-mailadres en kost € 29,95 (excl. verzendkosten).
Op deze uitgave rusten auteursrechten. De inhoud van deze uitgave (of een deel daarvan) mag zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever of de auteur niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Bij het
aanhalen van of het citeren uit dit boekwerk vragen wij u de volgende bronvermelding op te nemen:
Van der Lei, J. (2019) Houdbare gemeentefinanciën. Het bewaken van de financiële conditie in Nederland. Uitgeverij De Unie,
Amsterdam.

Houdbare gemeentefinanciën
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Voorwoord
In Nederland wordt gesproken over een herziening van het begrotingstoezicht door de provincies op gemeenten.
Wie geïnteresseerd is in dit onderwerp, kan voor de meningsvorming over de gewenste beleidsontwikkeling in de
recente kamerbrieven over de voortgang van deze discussie duiken. Maar ik vrees dat men daar niet veel wijzer van
wordt. Ondanks de kritiek van de afgelopen jaren uit meerdere hoeken op dit toezicht drinkt men wat, doet een
plas en blijft alles min of meer zoals het was. Wie echt geïnteresseerd is, kan voor meer inzicht in de problematiek
zich ook verdiepen in de discussie over het begrotingstoezicht op de lidstaten van de Europese Unie, die meer op
economische theorieën is geënt. Met de overdracht van de monetaire soevereiniteit zijn de lidstaten van de
Europese Unie qua overheidsfinanciën in zeker opzicht op gemeenten gaan lijken.
Dit boek over houdbare gemeentefinanciën is geschreven in de periode dat tijdens de overheidsschuldencrisis in
de Europese Unie een debat werd gevoerd over de institutionele inrichting en de normen voor het handhaven van
houdbare overheidsfinanciën van de lidstaten. Het is daarom interessant een parallel te trekken tussen de discussie
over het begrotingstoezicht op de lidstaten van de Europese Unie en de voorstellen uit dit boek.
Europees is het toezicht op de begrotingsdiscipline van de lidstaten ondergebracht bij de Europese Commissie.
Dat leidt al jaren tot verslapping van deze discipline bij enkele lidstaten. De Europese Commissie grijpt bij herhaling
op grond van andere overwegingen en tot ergernis van onder andere Nederland niet in als politici uit andere
lidstaten de begrotingsdiscipline die de regels eisen, niet opbrengen. Dit wordt voor een deel toegeschreven aan de
begrotingsnormen van de zogenaamde preventieve arm, die te ingewikkeld zouden zijn. De ernstige
overschrijdingen waartegen niet wordt opgetreden, betreffen echter het niet afbouwen van een te hoge schuldquote.
Ik pleit er in dit boek dan ook voor om het toezicht van hogerhand op de begrotingsdiscipline van gemeenten bij
de politieke organen van de provincies weg te halen en op nationaal niveau onder te brengen in een onafhankelijk
overheidsorgaan. Daarmee wordt vermenging van de uitvoering van dit beleid met andere politieke belangen
beperkt en het beroep op geldelijke saneringssteun verminderd.
In de Europese discussie over het begrotingstoezicht op de lidstaten is het noodfonds van het Europese
Stabiliteitsmechanisme (ESM), dat lidstaten in financiële problemen met noodleningen te hulp schiet, definitief als
een onafhankelijk orgaan naast de Europese Commissie geplaatst. Er vindt daardoor minder vermenging met
andere politieke belangen plaats. Deze uitkomst viel samen met de Nederlandse inzet in de Europese discussie.
Niet geheel toevallig stel ik in dit boek voor om de uitvoering van de saneringssteunprocedure voor gemeenten in
hetzelfde onafhankelijke overheidsorgaan onder te brengen dat het begrotingstoezicht van hogerhand moet
uitvoeren. De noodsteun aan een gemeente wordt nu door het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties toegekend en komt voor rekening van alle gemeenten in plaats van de rijksbegroting. Deze
huidige invulling komt juist overeen met een ESM dat onder de hoede van de Europese Commissie valt.
De voorstellen voor het wijzigen van de institutionele inrichting van het begrotingstoezicht op gemeenten en de
saneringssteunprocedure voor gemeenten in financiële nood die ik in dit boek doe, sluiten daarmee aan bij het
standpunt van de Nederlandse overheid in de Europese discussie. In afwijking van het Nederlandse standpunt in
die discussie pleit ik er echter niet voor om bij het verstrekken van saneringssteun aan gemeenten in financiële
nood ook in onderhandeling met de geldgevers te gaan om een deel van de gemeenteschulden af te stempelen.
Vanwege het rentevoordeel door het garanderen van het afbetalen van alle schulden, laat ik de huidige goedkoop
geldpolitiek voor gemeenten intact. Een herstructurering van de financiën van een gemeente tijdens een
saneringsprocedure is met een onder curatele stelling eenvoudiger af te dwingen dan een herstructurering van de
financiën van een soevereine staat.

De dreigende werking van een onder curatele stelling vervangt daarbij kredietrantsoenering door een oplopende
marktrente bij een hoger wanbetalingsrisico als correctiemechanisme. Daarmee brengt de goedkoop geldpolitiek
voor gemeenten, die samenhangt met de verstrekking van geldelijke saneringssteun, hoofdzakelijk voordelen voor
de Nederlandse maatschappij met zich mee.
De belangrijkste voorstellen uit dit boek zijn een nieuwe begrotingsnorm voor het toezicht en een andere methode
om de hoogte van eventuele saneringssteun te bepalen. De nieuwe begrotingsnorm is ten opzichte van de Europese
begrotingsregels voor de lidstaten verder geëvolueerd. Voor deze norm wordt naar de ontwikkeling van de
financieringsstroom in baten en lasten en de (netto-)investeringen gekeken. Daarmee is dit boek niet alleen
interessant voor beoefenaren van de overheidsfinanciën van gemeenten, maar ook voor diegenen die pleiten voor
of die zich willen verdiepen in een overstap naar een baten en lasten-stelsel voor de politieke besluitvorming over
de financiën van de centrale overheid. Verschillende valkuilen die daarbij op de loer liggen, komen in dit boek aan
de orde.
De inhoud is niet alleen bedoeld voor kennisoverdracht. Het is ook een oproep aan de nationale politiek om het
wettelijke stelsel dat van belang is voor het bewaken van de houdbaarheid van de Nederlandse gemeentefinanciën,
aan te passen. Er valt met het wijzigen van de regelgeving een en ander te verbeteren en daarvoor moet door de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Tweede Kamer worden geacteerd.
Het schrijven van dit boek heeft grotendeels plaatsgevonden naast mijn werk bij de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. In de afrondende fase is hiervoor door de vereniging tijd aan mij ter beschikking gesteld. DE uitgave
is mede dankzij de vereniging mogelijk gemaakt. Het werk is echter geschreven op eigen titel en staat los van de
opvattingen en meningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over dit onderwerp. Wel zijn vruchten
van dit werk, dat enige jaren in beslag heeft genomen, in de loop van de jaren door de vereniging en ook door de
wetgever omarmd.
Meerdere mensen hebben meegelezen met de tussenversies en deze becommentarieerd. In het bijzonder hebben
Maarten Allers van de Rijksuniversiteit Groningen en Tjerk Budding van de Vrije Universiteit daar tijd in gestoken.
Ik dank jullie allen voor het commentaar op de tussenproducten. Het is de ordening van het geheel ten goede
gekomen. De argumenten en teksten zijn naar aanleiding ervan aangescherpt.
Tot slot dank ik mijn vrouw en twee dochters die tolereerden dat ik bij meerdere familieaangelegenheden afwezig
was. Mijn vakantieplezier en weekendinvulling was regelmatig een andere dan die van hun.

Amsterdam, februari 2019
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Hoofdstuk 1. Houdbare gemeentefinanciën in Nederland, een introductie.
Dit boek gaat over de ruimte tussen de inkomsten en de uitgaven van gemeenten. In eerste instantie wordt dan al
snel gedacht dat deze financiële ruimte over het algemeen positief en in ieder geval niet constant negatief mag zijn.
Het is een opvatting die ook bij de klassieke economen in de achttiende eeuw opgeld deed. Als je inkomsten hoger
zijn dan je uitgaven dan houd je geld over. Daarmee vergroot je je financieel vermogen en meer financieel vermogen
betekent meer rijkdom.
De ruimte tussen de inkomsten en de uitgaven van de meeste gemeenten is in de regel negatief. Door dit structurele
financieringstekort loopt de schuld van veel gemeenten getalsmatig steeds verder op. Dat brengt echter ook
voordelen met zich mee, zoals uit dit boek zal blijken. Omdat de inkomsten van gemeenten in de regel door onder
andere de inflatie en economische groei stijgen, neemt bij een beheerste toename van de schulden de omvang van
de schuld als aandeel van de inkomsten niet toe. Het structurele financieringstekort dat daardoor ontstaat, vormt
juist een extra bron voor uitgaven.
Een gemeente met structureel positieve financieringsresultaten moet zijn geld dat ieder jaar overblijft, goed
bewaken, opdat het niet kwijt raakt. Als een Dagobert Duck moet het gemeentebestuur bovenop de schatkist zitten.
Bij gemeenten met constant negatieve financieringsresultaten speelt dat probleem veel minder. De schatkist kent
in dat geval alleen een bodem. Banken en andere verstrekkers van kredieten herinneren de gemeente er juist
voortdurend aan dat er nog schulden openstaan.
Deze gemeenten met structurele financieringstekorten hebben een ander beheersingsprobleem. Het tempo
waarmee de schuld groeit, moet worden bewaakt. Politici vinden geld uitgeven natuurlijk leuk, maar de
gemeenteschuld mag niet uit de bocht vliegen. Schulden kosten namelijk geld in de vorm van rente en de leningen
moeten ooit worden afgelost. Hoge schulden souperen veel van de inkomsten op en kunnen gemeenten daarom
in financiële problemen brengen. Gemeenten in financiële problemen kunnen vervolgens het land waar ze in liggen,
in problemen brengen. Een voortdurende vraag bij gemeenten met structurele financieringstekorten is dan ook:
Zijn de gemeenteschulden houdbaar?
Voor het bewaken van een beheerste groei van de schulden moet feitelijk gezien de totale begrotingsruimte van de
gemeente worden bewaakt. De negatieve ruimte waarmee de schuld groeit, wordt immers bepaald door de omvang
van de inkomsten en de hoogte van de uitgaven. Daarmee gaat dit boek goed bekeken ook over het ramen van de
inkomsten en de uitgaven van gemeenten. Die bepalen immers de begrotingsruimte. Hoge rentekosten en
aflossingen souperen daarbij niet alleen inkomsten op, maar kunnen ook uitgaven aan noodzakelijke publieke
voorzieningen verdringen of leiden tot een hoge belastingdruk. Het is daarom niet alleen de vraag of de schulden
houdbaar zijn, maar ook of de gehele financiële conditie van de gemeente voldoende is. Zijn de belastingen niet te
hoog, investeert de gemeente wel voldoende en wat zijn de lopende uitgaven aan publieke voorzieningen?
Het bewaken van een beheerste groei van de schulden en de financiële conditie gaat vanuit het perspectief van een
gemeente goed bekeken over de controle van het begrotingsproces. Dat begrotingsproces begint bij het inschatten
van de begrotingsruimte met de voorjaarsnota en het opstellen van de begroting na de zomer. Het proces eindigt
bij de accountantscontrole van de jaarrekening en de verantwoording daarover door het college aan de
gemeenteraad en het hoger gezag. Vanuit het perspectief van een toezichthouder komt voor het bewaken van de
financiële conditie daar de financiële verhouding met de centrale overheid bij. Zijn de overdrachten van de centrale
overheid aan gemeenten wel hoog genoeg voor het bestrijden van de kosten voor een toereikend
voorzieningenniveau bij een aanvaardbare belastingdruk?
De negatieve ruimte tussen de inkomsten en de uitgaven van een gemeente lijkt op het eerste gezicht misschien
een klein onderwerp. Het bewaken van de omvang van deze negatieve ruimte handelt echter over de gehele
gemeentefinanciën en verklaart daarmee de omvang van dit boek.
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Aanleiding.
De aanleiding voor het schrijven van dit boek vloeit voort uit een opmerkelijke gegroeide praktijk in Nederland,
waarbij voor een oordeel over de gezondheid van de financiën van gemeenten wordt gevaren op een eenzijdige
blik op de ontwikkeling van de vrije balansreserves van het eigen vermogen, de zogenaamde algemene reserve.
Daarbij speelt het concept weerstandsvermogen een belangrijke rol.
Deze gegroeide praktijk kan worden gezien als een land specifieke paradigmawijziging, die door de New Public
Management-beweging van de jaren tachtig en negentig op gang is gebracht. Daarbij zijn de schulden van gemeenten
als aandachtsgebied voor het bewaken van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën gereduceerd tot een
treasury-probleem. Voor het financieel vermogen, zeg maar het geld en de schulden, van een gemeente wordt alleen
gekeken naar het renterisico, het wanbetalingsrisico, het valutarisico en het risico van complexe
financieringsproducten. Wij zijn daarmee als Nederland uniek! Deze wijziging van het paradigma voor het kijken
naar de financiën van gemeenten heeft zich niet alleen beleidsmatig voltrokken, maar is ook bevorderd vanuit de
Nederlandse wetenschap.
De verandering van de boekhoudmethode die gemeenten moeten toepassen, heeft een grote rol gespeeld bij de
hiervoor genoemde paradigmawijziging. De gemeente Amsterdam hanteerde al in de 17e eeuw de methode van
dubbelboekhouden, zodat de kosten van investeringen werden uitgesmeerd over de gebruiksduur van die
investeringen en op elk moment inzicht mogelijk was in de omvang van het financieel vermogen, die bestond uit
een stadsschuld. Kort na 1800 werd onder het bewind van de Fransen een kameraal stelsel naar continentaal
Europees model voor de Nederlandse gemeenten verplicht. Na een tussenstap met een gewone dienst en
kapitaaldienst in de jaren dertig van de vorige eeuw vindt in 1985 een herintroductie van het dubbelboekhouden in
baten en lasten voor het bijhouden van alle financiën van de gemeente Amsterdam plaats, doordat deze methode
voor de Nederlandse gemeenten verplicht wordt voorgeschreven.
Met de introductie in 1985 van dubbelboekhouden in baten en lasten bij alle gemeenten verschijnen ook de
balansreserves van het zogenaamde netto vermogen, die in de zeventiende eeuw alleen dienden om het
boekhoudkundig evenwicht te realiseren en de boekhouding te controleren, weer als sluitpost op de balans. Na
deze introductie en een volledige overstap naar dat boekhoudstelsel in 1995 verdwijnt de omvang van het financieel
vermogen en dus de schuld als aandachtsgebied voor de financiële gezondheid van gemeenten naar de achtergrond.
Daarvoor wordt de blik bij de Nederlandse gemeenten voortaan eenzijdig op de ontwikkeling en de hoogte van de
balansreserves van het netto vermogen gericht.
Bij deze verschuiving van de aandacht om de financiële gezondheid van gemeenten te beoordelen worden de
balansreserves op de vermogensbalans opmerkelijk genoeg geldelijke eigenschappen van het financieel vermogen
toegedicht. Nu is een dergelijke verwarring bij raadsleden van een gemeente voorstelbaar, omdat het woord reserves
in het normale taalgebruik wordt geassocieerd met middelen die op plank liggen en kunnen worden gebruikt voor
uitgaven. Raadsleden ontberen in de regel een financiële opleiding. Maar nagenoeg de gehele gemeenschap die zich
met gemeentefinanciën bezighoudt, waaronder wetenschappers, beleidsmakers en accountants, lijkt in het recente
verleden aan deze verschuiving van aandacht en verwarring ten prooi zijn gevallen.
Zo schrijft de econoom Gerritsen, die werkzaam was bij het Centrum voor Onderzoek van de Economie van
Lagere Overheden (COELO), in zijn proefschrift over de vermogensstructuur van onder andere gemeenten dat
schuldtheorieën van (centrale) overheden nauwelijks of geen aanknopingspunten bieden voor de vraag hoe de
gewenste vermogensstructuur van een decentrale overheid eruit moet zien (2007, pag. 40). Gerritsen zoekt daarom
zijn heil in vermogenstheorieën voor private ondernemingen. Het eigen vermogen krijgt daarbij een eigen leven
naast het vreemd vermogen. Dat eigen leven van de balansreserves gaat bij hem veel verder dan de sluitpost om
de balans in evenwicht te brengen en de boekhoudkundige aansluiting tussen de mutaties op de exploitatierekening
en de mutaties op de balans te verzekeren.
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Voor een optimale vermogensstructuur moeten volgens Gerritsen naast de marginale kosten van het vreemd
vermogen ook de marginale kosten van het eigen vermogen worden mee gewogen (2007, pag. 46-49). In plaats van
dat met het verhogen van belastingen of het bezuinigen op de uitgaven met exploitatie-overschotten het financieel
vermogen wordt versterkt, wordt er eigen vermogen opgebouwd. De marginale kosten die dat met zich meebrengt,
worden door Gerritsen niet toegerekend aan het financieel vermogen, maar aan dit eigen vermogen. Weinig eigen
vermogen bij een gemeente, redeneert Gerritsen, leidt tot strenger toezicht en daardoor ook tot hogere kosten voor
gemeenten. Ook hier rekent Gerritsen deze marginale kosten van de vermogensstructuur niet toe aan de hogere
schuldbelasting van het balansbezit, maar aan het eigen vermogen.
Het eigen vermogen krijgt in de wetenschap en daarbuiten, zoals ik hiervoor schreef, zelfs de geldelijke functies
van het financieel vermogen toebedacht. Zo schrijven Wassenaar, Allers & Verhagen (2014) in navolging van
Gerritsen & Sterks (2005) en Gerritsen (2007) in een leerboek over gemeentefinanciën voor het hoger onderwijs
dat de balansreserves van het eigen vermogen een inkomstenfunctie, een bestedingsfunctie, een
financieringsfunctie en een bufferfunctie hebben.
Met eigen vermogen wordt rente bespaard en deze ‘middelen’ kunnen vervolgens op verschillende wijze worden
ingezet, stellen Wassenaar, Allers & Verhagen (2014, pag. 127). De balansreserves genereren in hun ogen met de
boekhoudmethodiek van de bespaarde rente, die bij gemeenten wordt toegepast, rente-inkomsten. Ze zien de
balansreserves niet meer als een imaginaire sluitpost om de balans in evenwicht te brengen. Met het eigen vermogen
kunnen eenmalige consumptieve uitgaven worden bekostigd, schrijven Wassenaar, Allers & Verhagen (2014, pag.
127). Dit zien zij als de bestedingsfunctie van de balansreserves en niet als een negatief exploitatieresultaat.
Reserves die wegvallen door incidentele bestedingen of tegenvallers, moeten met vreemd vermogen worden
geherfinancierd, schrijft Gerritsen zelf (2007, pag. 49). De wegvallende ‘eigen middelen’ moeten door vreemd
vermogen worden gesubstitueerd in plaats van dat de negatieve exploitatieresultaten zelf leiden tot een hogere
schuldbelasting van het bezit. Het eigen vermogen kan als buffer worden ingezet voor het opvangen van
tegenvallers bij de inkomsten en uitgaven, stellen Wassenaar, Allers & Verhagen (2014, pag. 127) tot slot. Ze dichten
daarmee evenals Gerritsen de bufferfunctie toe aan het eigen vermogen in plaats van aan het financieel vermogen.
Een ander recent voorbeeld van deze verwarring is het Rijk. Het ministerie van Financiën en het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschouwen als fondsbeheerders van het gemeentefonds het
zogenaamd inzetten van bestemmingsreserves op de exploitatierekening in de Rijksbegroting voor het jaar 2018
als inkomsten. In tabel 5.1.1 van de begroting van het gemeentefonds met een overzicht van de inkomsten van
gemeenten wordt de onttrekking aan de reserves op de 8ste regel bij de totale inkomsten opgeteld. Daardoor worden
bijvoorbeeld de begrote inkomsten 2017 van de gezamenlijke gemeenten 3.295 miljoen euro (6%) hoger
voorgesteld dan ze in de werkelijkheid zijn (Tweede Kamer, 2017-2018, 34775 B, nr. 2, pag. 29). Met dit praktisch
gegoochel staan ze niet alleen. Allers & Steiner (2014) zien in een onderzoek naar de financiën van gemeenten voor
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het inzetten van bestemmingsreserves ook als onderdeel van de
jaarlijkse inkomsten.
In gemeenteland zelf is het niet anders. Het Parool van 16 maart 2018 meldt op pagina 4 dat de wethouder financiën
van onze hoofdstad Amsterdam samen met zijn ambtenaren een astronomische bruidsschat van 101 miljoen euro
heeft gevonden door het opruimen van oude bestemmingsreserves. Zo is de reserve die ooit is opgericht om de in
2004 afgebrande Sporthal Bredius te vervangen, niet meer nodig. Het bedrag van 101 miljoen euro komt met de
operatie onmiddellijk beschikbaar en is vrij te besteden aan de ambities van het nieuwe stadsbestuur, meldt het
krantenbericht.
Voor de nog niet ingevoerde lezer: Met het zogenaamd inzetten van de balansreserves voor het dekken van lasten
op de exploitatierekening wordt het bezit van de gemeente door de negatieve bijdrage aan het exploitatieresultaat
juist zwaarder met schulden belast. Bij uitgaven voor investeringen stijgt de netto schuld. Hoezo bruidsschat?!
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Een onderzoek van Twijnstra Gudde (2018) voor de lokale rekenkamer van de gemeente Eindhoven meldt: Men
spreekt van een reserve met een bufferfunctie indien die reserve wordt aangehouden om toekomstige tegenvallers
of verliezen op te vangen en zodoende de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Deze reserves worden
veelal aangeduid als algemene reserve. Reserves met een bestedingsfunctie hebben als doel gereserveerde middelen
in de toekomst uit te geven voor een specifiek doel. Deze bestemmingsreserves rangschikt men onder reserves met
een bestedingsfunctie (Lokale Rekenkamer Eindhoven & Twijnstra Gudde, 2018, Bijlage, pag. 5).
De lokale rekenkamer van Eindhoven beveelt in het rapport de gemeenteraad aan om op de omvang van de
algemene reserve te sturen en aan de minimale omvang ervan een norm te stellen, die gerelateerd is aan het
benodigde weerstandsvermogen om risico’s op te vangen. De omvang van het financieel vermogen, dat bij de
gemeente Eindhoven per saldo uit een schuld bestaat, blijft in het advies vreemd genoeg buiten beeld.
Deze verschuiving van het kijken naar de gemeentefinanciën, waarbij de hoogte van de schuld geen directe rol
speelt, is in 2004 met de wijziging van de boekhoudregels door de invoering van het Besluit begroten en
verantwoorden provincies en gemeenten gefaciliteerd en daarbij doorgesijpeld naar ander rijksbeleid voor de
gemeentefinanciën, zoals het provinciaal begrotingstoezicht op gemeenten en de regeling voor noodsteun van
artikel 12 Financiële-verhoudingswet aan gemeenten met onoverkomelijke financiële problemen.
In de afgelopen twaalf jaar heb ik, mede vanuit mijn functie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
meerdere artikelen geschreven om de schulden van gemeenten weer onder de aandacht te brengen en de plek te
geven die ze in het gemeentebeleid verdienen. Daarnaast zijn door mij methoden ontwikkeld waarmee het zicht op
de houdbaarheid van de gemeentefinanciën kan worden verbeterd. Van de openbare site waarstaatjegemeente voed
ik jaarlijks het deel van de tegel gemeentefinanciën met actuele kengetallen over de financiële positie van gemeenten.
Deze inspanningen hebben zeker resultaten opgeleverd, maar gegeven de datering van de hiervoor genoemde
voorbeelden lang niet voldoende.
Zonder een krachtige beleidsimpuls raakt de aandacht voor de gemeenteschuld zelfs weer ondergesneeuwd door
gepraat over de inkomstenfunctie, de bestedingsfunctie, de financieringsfunctie en de bufferfunctie van de
balansreserves en over het weerstandsvermogen van de gemeente. Lokale politici en bestuurders hebben daar ook
baat bij, omdat reserves vormen en inzetten een stuk aangenamer klinkt dan schulden aflossen en nieuwe schulden
aangaan. De publieke opinie, die o zo nodig is voor politieke besluitvorming in een democratie, wordt ermee in
slaap gesust.
Het lokaal bestuur en Nederland hebben geen baat bij deze mistige voorstelling van zaken. De verzonnen functies
van balansreserves krijgen bij veelvuldig gebruik in politiek en journalistiek opzicht waarheidsgehalte, waardoor
menig gemeentebestuur en ook het centrale gezag zelf door fiscale illusie met enige regelmaat verstrikt raakt in een
verkeerde voorstelling van zaken met alle nadelige gevolgen van dien. Daarnaast horen gemeenten vanwege
Europese verplichtingen die verband houden met de macro-economische en monetaire stabiliteit van de muntunie,
juist de ontwikkeling van hun schulden te beheersen.
Om blijvend aandacht voor de ontwikkeling van de schulden van gemeenten te creëren, is daarom een
paradigmawijziging in tegengestelde richting nodig. In plaats van het eigen vermogen moet het financieel vermogen,
dat bij de meeste gemeenten uit een netto schuld bestaat, weer op de voorgrond komen te staan. Daarvoor moet
worden voorzien in een nieuwe theoretische onderbouwing en nieuwe methoden voor het beoordelen van de
gezondheid van de gemeentefinanciën. Het beleid voor het bewaken van de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën verdient een grondige aanpassing.
Om deze kanteling te bewerkstelligen is het ook nodig dat er een goed onderbouwde kritiek op het hiervoor
beschreven land specifieke paradigma van Nederland wordt gegeven. Het bewaken en beheersen van de
houdbaarheid van de financiën van gemeenten heeft in Nederland een toeristisch uitstapje gemaakt en is op
onbegaanbare paden beland. Het beleid moet worden teruggeleid naar de snelweg van de doorsnee opvattingen
van mensen met kennis van zaken.
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De contouren van de inhoud.
Dit boek voorziet in een nieuwe theoretische onderbouwing voor het kijken naar de Nederlandse
gemeentefinanciën. Daarbij wordt voor een flink deel oude wijn in nieuwe zakken geserveerd door terug te grijpen
op economische theorieën over overheidsschulden van landen en gemeenten uit de internationale economische
literatuur. De beleidsgeschiedenis van de wet- en regelgeving voor het bewaken van houdbare gemeentefinanciën
geeft goed inzicht in de herkomst en samenhang van de verschillende regels van het Nederlandse stelsel. Op basis
van deze beleidsgeschiedenis worden in dit boek voorstellen gedaan voor de doorontwikkeling van dit rijksbeleid.
Ook worden nieuwe methoden aangereikt om de houdbaarheid van de financiën van individuele gemeenten te
meten. Deze nieuwe methoden zijn gebaseerd op hoe men in het buitenland naar de financiën van gemeenten kijkt
en hoe men naar de houdbaarheid van de schulden van landen kijkt. In die zin wordt een nieuwe manier van kijken
naar de gemeentefinanciën geïntroduceerd, die bestaat uit een samensmelting van de gangbare methode voor het
kijken naar de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de financiële begrotingsruimte van landen en de
methoden uit het buitenland voor het kijken naar de financiële conditie van gemeenten. De inzichten en technieken
van deze twee uiteenlopende benaderingen worden daarvoor bijeengebracht.
Met de houdbaarheidstest gemeentefinanciën en de financiële kengetallen die al een aantal jaar via de openbare site
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten beschikbaar zijn, zijn de nieuwe methoden de afgelopen jaren in
stilte doorontwikkeld en is in de praktijk ervaring opgedaan. Daardoor wordt in dit boek een min of meer
jongvolwassen alternatief gepresenteerd.
Het concept weerstandsvermogen speelt een grote rol bij ons land specifieke paradigma om de gezondheid van de
gemeentefinanciën te garanderen. Gerritsen (2007) heeft destijds bij het COELO een methode voor het berekenen
van het weerstandsvermogen ontwikkeld, die een verbetering is van de methode die gemeenten nog steeds hanteren
om de minimaal benodigde omvang van het eigen vermogen te bepalen. In dit boek zal blijken dat deze COELOmethode verwant is aan de methoden om de houdbaarheid van de overheidsschulden van landen te berekenen.
Het uitgangspunt van deze COELO-methode, waarover Gerritsen schrijft dat het uitgaat van een theorie voor de
optimale omvang van het eigen vermogen van een decentrale overheid, is in de internationale economische
literatuur over houdbare overheidsschulden echter al in de jaren negentig van de vorige eeuw als onbruikbaar ter
zijde geschoven. De huidige houdbaarheidsberekeningen van de overheidsschulden van landen en de daarvan
afgeleide methodiek die door mij is ontwikkeld voor het berekenen van de houdbaarheidstekorten van gemeenten
(Van der Lei, 2015a), zijn in die zin een verbetering van de COELO-methode en daarmee zeker een verbetering
van de huidige door gemeenten gebruikte methode voor het berekenen van het weerstandsvermogen.
Maar uit dit boek zal blijken dat een houdbaarheidsberekening van de schuld slechts toekijkt op één aspect van de
financiële conditie. Voor een oordeel over de houdbaarheid van de financiën is meer informatie over de financiële
conditie van een gemeente nodig. Voor het oplossen van dit gebrek komen de methoden uit het buitenland om de
financiële conditie van gemeenten met kengetallen te beoordelen, om de hoek kijken.
Vraagstelling en inhoud van de hoofdstukken.
Het hoofdthema van dit boek wordt gevormd door de vraag: Hoe kan de houdbaarheid van de financiën van de Nederlandse
gemeenten beter worden bewaakt? De balansreserves op de vermogensbalans zijn slechts een sluitpost om
boekhoudkundig evenwicht te creëren en geven in geval van gemeenten aan in hoeverre de waarde van het
gemeentebezit op de balans niet door schuldverplichtingen wordt belast. Van middelen met geldelijke
eigenschappen is geen sprake. In hoofdstuk 2 wordt voor de beantwoording van de hoofdvraag daarom eerst
gekeken welke inzichten de internationale economische literatuur over overheidsschulden en de internationale
literatuur over het bewaken van de gezondheid van de gemeentefinanciën ons daarover aanreiken.
Om het denken en de kennis over overheidsschulden bij beoefenaren van gemeentefinanciën in Nederland te
bevorderen is in hoofdstuk 2 gekozen voor een kleine geschiedenis van het denken door algemeen economen over
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overheidsschulden in het algemeen en voor een overzicht van de buitenlandse literatuur over het beheersen van
gemeenteschulden en over de methoden voor het bewaken van de financiële conditie van gemeenten.
In paragraaf 2.5 wordt specifiek behandeld hoe de internationale economische literatuur is gekomen tot een
criterium wat onder houdbare overheidsfinanciën moet worden verstaan. Voor houdbare overheidsfinanciën moet
een overheid bij een slechtweer-scenario zelfstandig het oplopen van de eigen schuldquote met maatregelen kunnen
ombuigen naar een schuldquote die op de middellange termijn daalt. Met dat criterium voor een houdbare
overheidsschuld wordt echter niet de gehele financiële begrotingsruimte van de overheid beheerst.
Uit paragraaf 2.7 zal blijken dat in de literatuur voor het bewaken van de gezondheid van de gemeentefinanciën het
begrip financiële conditie is geïntroduceerd. Dat begrip kijkt breder dan alleen naar de gemeenteschuld en het
oplopen of afbouwen van die schuld. Voor een voldoende financiële conditie moet een gemeente zijn
schuldverplichtingen blijvend kunnen nakomen bij een aanvaardbaar niveau van uitgaven aan voorzieningen en
een aanvaardbare belastingdruk. Voor het beoordelen van de financiële conditie worden juist de aandachtsgebieden
voor het risico op financiële stress met kengetallen en indicatoren in beeld gebracht. Deze brede benadering voor
het bewaken van een voldoende financiële conditie wordt in dit boek aangeduid met het begrip houdbare
gemeentefinanciën.
De vraag van het hoofdthema veronderstelt dat het bewaken van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën beter
kan worden geregeld. Een tweede deelvraag bij het hoofdthema luidt daarom: Hoe werd de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën in het verleden voor de paradigmawijziging bewaakt en hoe wordt die op dit moment als gevolg van de
paradigmawijziging bewaakt? Hiervoor wordt in hoofdstuk 3 de geschiedenis van de wet- en regelgeving in kaart
gebracht die door de opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken en ministers van Financiën voor gemeenten
van belang werd geacht om gezonde gemeentefinanciën en overheidsfinanciën in het algemeen te bevorderen.
Hoofdstuk 3 kijkt breed naar deze geschiedenis van wet- en regelgeving voor het bevorderen van houdbare
gemeentefinanciën. Achtereenvolgens worden de ontstaansgeschiedenis en evolutie van de verslagleggingsvoorschriften voor gemeenten, van de regels voor het inrichten van de (interne) controle van de financiën van
gemeenten, van de regels voor het provinciaal begrotingstoezicht op gemeenten, van de regels voor saneringssteun
aan gemeenten in financiële nood, van de regels voor het leengedrag en de uitzettingen van gemeenten en van de
Europese begrotingsregels die van toepassing zijn op gemeenten, behandeld.
Nederland is een oud Europees land. Het wettelijke stelsel van checks en balances voor het behoedzaam begroten
van de financiële ruimte door gemeenten en het toezicht daarop is vergelijkbaar met een oude stad. In de
regelgeving zitten doorbraken, vernieuwingen en hier en daar architectonische wangedrochten waaraan door het
veld van de beoefenaren, omdat veel bepalingen al wat langer bestaan, monumentale waarde wordt toegekend. En
de regelgeving bevat natuurlijk monumenten waaraan niemand twijfelt. De vraag is echter of al die elementen in
de regelgeving met monumentale waarde voor het bevorderen van houdbare gemeentefinanciën monumenten van
waarde zijn of monumenten van verzet tegen de vooruitgang.
Om daar licht op te schijnen wordt in hoofdstuk 3 de beleidshistorie van de desbetreffende regelgeving over de
gemeentefinanciën vanaf het jaar 1813 beschreven en wordt de kritiek op het huidige stelsel in beeld gebracht.
Hieruit worden tot slot in hoofdstuk 3 conclusies getrokken voor de verdere beleidsontwikkeling van het wettelijke
stelsel voor het bewaken van de houdbaarheid van de financiën van Nederlandse gemeenten. Ook worden in
hoofdstuk 3 vragen geformuleerd voor verder onderzoek in latere hoofdstukken.
Voor deze historische benadering is ook gekozen, omdat een dergelijk overzichtswerk van de beleidsontwikkeling
op dit omvangrijke deelgebied van de gemeentefinanciën heden ten dage ontbreekt en ik zelf de beschikking heb
over uniek historisch materiaal. Dit materiaal is bij de verbouwing van de vesting van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, waarbij de bibliotheek werd opgeheven, gered van het afvoeren met een papiercontainer.
In hoofdstuk 3 wordt de inhoud van deze geschriften gedeeld, zodat er lering uit kan worden getrokken.
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De overstap naar dubbelboekhouden in baten en lasten speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van ons unieke
paradigma, dat voor de houdbaarheid van de gemeentefinanciën kijkt naar de ontwikkeling en de hoogte van de
vrije reserves van het eigen vermogen. Met het verschijnen van balansreserves in de boeken van gemeenten zijn,
zoals hiervoor is aangegeven, nieuwe functies van het eigen vermogen van gemeenten bedacht. De invoering van
het Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2003a) heeft juist bijgedragen aan deze paradigmawijziging, doordat op grond van eigenheid
van gemeenten afwijkende waarderingsgrondslagen (boekhoudregels) voor het opstellen van de begroting en de
jaarstukken zijn ingevoerd. Daarmee is de paradigmawijziging vervolgens ook doorgesijpeld naar de invulling van
het provinciaal begrotingstoezicht op gemeenten en de saneringssteunregeling van artikel 12 Financiëleverhoudingswet voor gemeenten met onoverkomelijke financiële problemen.
In hoofdstuk 4 wordt een onderbouwde kritiek gegeven op de nieuwe kijk op de gemeentefinanciën vanaf de
invoering van het Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten (BBV) in 2004. Daarvoor wordt
eerst de werking van een ‘zuiver’ stelsel van dubbelboekhouden in baten en lasten beschreven en vervolgens
vergeleken met het eigenstandige stelsel van baten en lasten van het BBV, dat op basis van eigenheid van gemeenten
van een ‘zuiver’ stelsel afwijkt. De vier nieuwe functies van het eigen vermogen die bij het nieuwe paradigma horen,
zoals de financieringsfunctie en bestedingsfunctie, worden vervolgens besproken en juist op grond van de eigenheid
van gemeenten ontkracht. Daarna wordt in kaart gebracht hoe het beleid is doorgesijpeld naar het provinciaal
begrotingstoezicht en de verlening van artikel 12 saneringssteun en wat de gevolgen daarvan zijn.
Om een minimaal aanvaardbare omvang van de vrije reserves van het eigen vermogen van een gemeente vast te
stellen is met het nieuwe paradigma het concept weerstandsvermogen geïntroduceerd. Dit concept veronderstelt
dat bij een slechtweer-scenario het eigen vermogen niet negatief mag worden. De berekeningsmethode die vandaag
de dag daarvoor door gemeenten wordt gebruikt, wordt in hoofdstuk 4 kritisch besproken. De COELO-methode,
die onder andere door Gerritsen (2007) is ontwikkeld, neemt een aantal tekortkoming weg van de methode
waarmee gemeenten veelal het weerstandsvermogen berekenen. Maar daarmee is deze COELO-methode niet
volmaakt. De tekortkomingen van de COELO-methode voor het berekenen van het weerstandsvermogen worden
eveneens in beeld gebracht.
Een van de conclusies van hoofdstuk 4 luidt dat de beide methoden voor het berekenen van het
weerstandsvermogen niet geschikt zijn voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Het
solvabiliteitscriterium van een eigen vermogen bij een slechtweer-scenario van minimaal nihil is ongeschikt voor
gemeenten. Daarom rijst de vraag: Welk solvabiliteitscriterium moet dan als uitgangspunt voor een oordeel over de houdbaarheid
van de gemeentefinanciën worden genomen? Een andere conclusie van hoofdstuk 4 luidt dat de waarderingsgrondslagen
van het BBV door de afwijkingen niet de transparantie voor het bewaken van de houdbaarheid van de financiën
van gemeenten bevorderen. Dat roept de vraag op: Welke waarderingsgrondslagen voor de vermogensbestanddelen en de
resultaatbepaling bevorderen bij gemeenten wel de transparantie voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën?
Als antwoord op de eerste vraag wordt aan het eind van hoofdstuk 4 op basis van de economische theorie van
hoofdstuk 2 en de eigenheid van gemeenten een nieuw solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeenteschulden
afgeleid. Dit criterium wordt vervolgens uitgebreid naar een criterium voor houdbare gemeentefinanciën door ook
andere aandachtgebieden van de financiële conditie van een gemeente mee te nemen. Hoofdstuk 4 sluit vanwege
de tweede vraag uit de vorige alinea af met het definiëren van deels nieuwe waarderingsgrondslagen voor de
bezittingen, schulden en resultaatbepaling op basis van de economische theorie uit hoofdstuk 2 en de eigenheid
van gemeenten, zodat de houdbaarheid van de gemeentefinanciën wel goed kan worden bewaakt.
Met het nieuwe solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën is de weg vrij voor het ontwikkelen van
een nieuwe kijk op de gemeentefinanciën. De vraag waarop een antwoord moet worden gezocht, luidt: Welke
aandachtgebieden anders dan de ontwikkeling van de vrije reserves van het eigen vermogen zijn van belang om de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën te bepalen? De houdbaarheid van de gemeentefinanciën hangt er onder andere van af of de
schuldverplichtingen blijvend met het inkomen kunnen worden voldaan en dat ligt in de toekomst opgesloten.
Hoofdstuk 5 gaat daarom in op de vraag welke aandachtgebieden van de financiële structuur van de
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vermogensbalans en de exploitatierekening van belang zijn voor een oordeel over de toekomstige begrotingsruimte
van een gemeente.
Bij groeiende inkomsten kan de schuld toenemen zonder dat de schuldquote stijgt. Maar is deze financiële
begrotingsruimte voor uitgaven in geval van de Nederlandse gemeenten substantieel? Vanuit een historisch
perspectief belicht hoofdstuk 5 of demografische, sociale en economische factoren het gebruik van structurele
financieringstekorten bij gemeenten mogelijk hebben gemaakt en gemeenten die ruimte ook hebben benut.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de theorie van Domar (1944) over een evenwichtsschuld bij structurele
financieringstekorten en de bijbehorende accumulatievergelijking van de schuldquote aangepast voor gemeenten.
Door simulaties met deze aangepaste accumulatievergelijking, die een onderscheid maakt tussen uitgaven voor
investeringen, lopende consumptieve uitgaven aan publieke voorzieningen, afschrijvingen en rente-uitgaven,
worden logische verbanden tussen de verschillende grootheden van de financiële structuur in beeld gebracht bij
uiteenlopende rentepercentages, uiteenlopende exploitatieresultaten en trendmatig groeiende inkomsten.
Voor de continuïteit van een gemeente moeten de gemeentefinanciën ook bij een slechtweer-scenario houdbaar
zijn. Die continuïteit hangt af van de gevoeligheid van de inkomsten en uitgaven voor een slechtweer-scenario en
het tempo waarin een gemeente vervolgens ombuigingen kan realiseren. Hoofdstuk 5 gaat daarom ook in op de
vraag in hoeverre de samenstelling van de inkomsten en uitgaven bij een slechtweer-scenario invloed heeft op de
financiële begrotingsruimte. Daarbij worden de gevolgen van de recente Grote Recessie 2009-2014 voor de val van
de baten en de stijging van de lasten van gemeenten in kaart gebracht. Tot slot worden de inkomsten en uitgaven
waar gemeenten op kunnen ombuigen, eveneens als aandachtsgebied van de financiële structuur voor houdbare
gemeentefinanciën geïnventariseerd.
Hoofdstuk 5 sluit af met een bespreking van de aandachtgebieden van de financiële structuur die een invloed van
betekenis hebben op de (toekomstige) financiële begrotingsruimte. Deze aandachtsgebieden zijn vanwege die
invloed namelijk van belang voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën en bepalen de
actuele financiële conditie van een gemeente.
Dan blijft nog de laatste vraag over: Hoe kan de houdbaarheid van de financiën van de Nederlandse gemeenten worden gemeten?
Bij landen maakt men daarvoor houdbaarheidsberekeningen van de overheidsschuld. In hoofdstuk 6 wordt daarom
met de methode voor het maken van houdbaarheidsberekeningen voor landen een model ontwikkeld waarmee de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën met één financieel kengetal, de zogenaamde houdbaarheidsquote, in beeld
kan worden gebracht. Dat model houdt rekening met de aandachtsgebieden van de financiële structuur uit
hoofdstuk 5, die de begrotingsruimte bij gemeenten bepalen.
Het model wordt toegepast op de Nederlandse gemeenten. Uit de bespreking van de uitkomsten zal blijken dat
met het kengetal voor de houdbaarheid niet onder alle economische condities een oordeel over de houdbaarheid
van de gemeentefinanciën kan worden geveld. De methode houdt daarnaast niet goed rekening met een
aanvaardbaar niveau voor de lopende uitgaven aan publieke voorzieningen na de ombuigingen.
Het alternatief is om met financiële kengetallen voor de verschillende aandachtsgebieden van de financiële structuur
van de balans en exploitatierekening die de financiële begrotingsruimte beïnvloeden, de actuele financiële conditie
van een gemeente te bepalen. Van deze kengetallen kan voor een oordeel over de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën vervolgens een indexgetal worden samengesteld. De vervolgvraag is dan ook: Met welke financiële
kengetallen kan de houdbaarheid van financiën van de Nederlandse gemeenten goed in beeld worden gebracht?
In hoofdstuk 6 worden daarom in tweede instantie financiële kengetallen gedefinieerd voor de aandachtsgebieden
van de financiële structuur voor houdbare gemeentefinanciën uit hoofdstuk 5. Met deze financiële kengetallen
wordt tenslotte een financiële conditie index samengesteld, die als begrotingsnorm kan dienen om de financiële conditie
van de Nederlandse gemeenten te bewaken.
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Hoofdstuk 2. Geschiedenis van het economisch denken over de overheidsschuld.
§ 2.1 Inleiding.
Dit hoofdstuk behandelt internationale economische literatuur over overheidsschulden. Het doel is om inzichten
die van belang zijn voor het bewaken van de financiële gezondheid van gemeenten, uit deze literatuur over de
overheidsfinanciën te destilleren. Denkbeelden over overheidsschulden kennen een lange historie. Nog steeds zijn
die eerste denkbeelden relevant en daarom beperkt dit hoofdstuk zich niet tot een bespreking van alleen recente
literatuur. Er is gekozen voor een kleine geschiedenis van het economisch denken over schulden van overheden.
Bij het beschrijven van deze geschiedenis staan de theorieën van algemeen economen op de voorgrond.
Het denken over de schulden van lokale overheden 1 verschilde lange tijd niet van het denken over de schulden
van landen. De eerste economische theorieën gaan over zowel schulden van landen als van lokale overheden. Pas
na de Tweede Wereldoorlog komt daar verandering in door een grotere bestuurlijke en financiële verwevenheid
tussen de centrale overheid van landen en lokale overheden. Het onderwerp overheidsschuld van landen komt
meer in het teken te staan van beïnvloeding van de economie door macro-economische stabilisatie. Schulden van
lokale overheden kunnen het macro-economische stabilisatiebeleid verstoren.
Vanaf eind jaren vijftig van de vorige eeuw wordt het onderwerp ‘lokale overheidsschuld’ in de economische literatuur
dan ook benaderd als een beheersingsvraagstuk van de centrale overheid. Vanuit het gezichtspunt van lokale
overheden wordt het onderwerp ‘overheidsschuld’ juist benaderd als de schuld van een zelfstandige instelling in plaats
van de schuld van een gemeenschap. Daarbij is een aparte stroming in de literatuur ontstaan, die de ontwikkeling
van lokale overheidsschulden beziet vanuit de invalshoek van public accounting & budgetting.
Meerdere landen binnen Europa hebben rond de laatste eeuwwisseling hun monetaire soevereiniteit overgedragen
aan de Europese Unie door de euro te aanvaarden. Deze lidstaten zijn daarmee in zeker opzicht vergelijkbaar met
de staten van de Verenigde Staten van Amerika, die tot de sector regionale overheden worden gerekend. De
vraagstukken over schuldfinanciering door regionale overheden vertonen grote gelijkenis met die van lokale
overheden. Daardoor vertoont het denken over de overheidsschuld van deze lidstaten weer meer overeenkomst
met het denken over schulden van lokale overheden. Het beheersen van de ontwikkeling en hoogte van de schuld
staat bij deze Europese landen weer meer op de voorgrond.
Door de uiteenlopende benaderingen van overheidsschulden van landen en van lokale overheden is in dit
hoofdstuk een knip gemaakt tussen het denken over overheidsschuld in het algemeen en het denken over de
schulden van lokale overheden van na de Tweede Wereldoorlog. De paragrafen 2.2 en 2.3 gaan over de
eigenschappen en functies van overheidsschulden. Paragraaf 2.4 behandelt de invloed van politieke, institutionele,
demografische en sociaal-economische factoren op de hoogte van tekorten en de overheidsschuld. Paragraaf 2.5
behandelt literatuur die specifiek ingaat op de vraag wanneer de overheidsschuld te hoog en onhoudbaar is.
De paragrafen 2.6 en 2.7 behandelen de literatuur over het beheersen van de ontwikkeling van schulden van lokale
overheden. Paragraaf 2.6 behandelt literatuur die gaat over de vraag of en zo ja hoe de centrale overheid het
leengedrag van lokale overheden moet beperken. Paragraaf 2.7 geeft een overzicht van de literatuur uit de hoek
van public accounting & budgetting over methoden voor het signaleren van financiële stress bij gemeenten en het
vormen van oordeel over de financiële conditie van gemeenten.
Paragraaf 2.8 sluit het hoofdstuk af met een overzicht van de inzichten die de economische literatuur over
overheidsschulden ons heeft opgeleverd, en die relevant zijn voor het denken over de schulden van lokale
overheden, of die behulpzaam kunnen zijn bij het ontwikkelen van methoden om de houdbaarheid van
gemeenteschulden te bepalen en de financiële conditie van gemeenten te bewaken.
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§ 2.2 Van een passieve naar een actieve overheid met een schuldpolitiek voor investeringen.
In den beginne.
Ver voor de instelling van het eerste professoraat in de economische wetenschap in 1727 aan de universiteit van
Halle dacht de mensheid al na over het onderwerp schulden. Daarbij past de opmerking dat (administratieve)
schulden van eerdere datum zijn dan tastbaar geld. In Mesopotamië werden 3500 jaar voor Christus al vorderingen
en schulden met een uniform boekhoudsysteem bijgehouden in een monetaire basiseenheid ‘zilveren sjekel’ genaamd.
De waarde van deze sjekel was gelijkgesteld aan een bepaalde hoeveelheid gerst en was daarbij opgedeeld in kleinere
(meet-)eenheden. De economie bestond uit paleiscomplexen en grote tempelcomplexen. In elk tempelcomplex
werkten duizenden mensen. De boekhouders van de tempelcomplexen berekenden de schulden en vorderingen
van de ambachtslieden in zilver. Hoewel zilver ruim in de schatkamers aanwezig was, vond men het niet nodig het
zilver te munten en te laten circuleren. De schulden werden in de praktijk met de overdracht van andere goederen,
voornamelijk gerst, verevend (Graeber, 2011).
In de tijd van de Grieken voor onze jaartelling werd wel gebruik gemaakt van tastbaar geld. De Griekse filosoof
Aristoteles betoogt 330 jaar voor Christus in zijn traktaat over politiek (in: Zimmerman, 1957) dat door geld de
ruilwaarde van alle zaken meetbaar wordt, waardoor hun gelijksoortigheid wordt geschapen. Dat vergemakkelijkt
de natuurlijke ruil. Maar daardoor wordt het wel eenvoudiger grote rijkdommen op te stapelen. Aristoteles ziet dit
laatste als een nadelige bijwerking. Ook wanneer dit rijkdommen van machthebbers betreft. Geld is van nature niet
in staat vrucht te dragen. Het werpt geen jongen. De winst die een geldgever ontvangt over een geldlening, is niet
afkomstig van de economische kracht van geld, maar volgens Aristoteles benadeling van de geldnemer.
Bij de Romeinen keert de ethiek van Aristoteles dat de winst over een geldlening slecht is, terug in het recht. De
verbruikslening, mutuum, moet in het Romeinse Rijk om niet worden verstrekt. Deze zienswijze wordt vele eeuwen
erna door de Christelijke ethiek onderschreven met verwijzingen naar diverse passages in de bijbel. In de
Islamitische wereld is deze ethiek voor het uitlenen van geld nog steeds van kracht.
Bij Thomas van Aquino (1225-1274), die het denken van Aristoteles in Europa breed introduceerde, komt een
eerste kentering in dit denken in Europa tot stand. Hij maakt een uitzondering voor een bescheiden rente als
vergoeding voor gevaar, transport en andere arbeid, die met het verstrekken van verbruiksleningen gepaard gaan.
De kerk had intussen zelf rijkdommen vergaard en verstrekte ook leningen. In het algemeen hadden de vroegere
filosofen echter een afkeer van handel. Handel is verbonden met hebzucht en winstbejag en dat waren in die tijd
geen deugden (Zimmerman, 1957).
Met de opkomst van de handel aan het eind van de Middeleeuwen gaat geld een grotere maatschappelijke rol spelen.
Daarmee komt ook een kentering in het denken over schuld opgang. De moraal wordt bij het denken over geld,
schuld en rente losgeknipt. Calvijn (1509-1564) is een van de eerste denkers die de handel verdedigt, en het vragen
van rente voor het lenen van geld goedkeurt (Zimmerman, 1957). Met deze kentering neemt het economisch
denken over schulden een aanvang.
Er is daarnaast sprake van een maatschappelijke kentering, waardoor de overheidsschulden ook meer in beeld
komen. In de Middeleeuwen werden gebieden bestuurd door landadel en vorsten. De financiën van het bestuur en
van de bestuurders zelf, de landadel en vorsten, vielen daardoor samen. Overheidsleningen waren daarom
persoonlijke leningen. Opvolgers namen die leningen lang niet zondermeer over. De leningen werden regelmatig
door de nazaten genegeerd. Met de opkomst van vrije steden en later nationale staten komt daar verandering in.
De overheidsfinanciën komen daardoor los te staan van de bestuurders. De overheidsschuld wordt voortaan
toegerekend aan de stad of aan de staat. Daarom blijft bij een wisselingen van het bestuur de schuld intact
(Timmermans et al., 1962).
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Overheidsschuld brengt opgepot geld in circulatie.
In de 16e en 17e eeuw gaan kooplieden en politici zich met economische en ook politieke vraagstukken
bezighouden. Deze mercantalisten vinden dat ontvangsten van goud uit buitenlandse handel een staat sterk maken.
Geld heeft in die tijd nog de gedaante van edelmetaal. Rente zien de mercantalisten als de prijs van geld. Zonder
rente geeft niemand zijn liquiditeitspositie op. Volgens de mercantalisten wordt de rijkdom van een staat bepaald
door de arbeid en industrie van de bevolking. De omvang van de bevolking is ook een bron voor welvaart.
Vermeerdering van de geldcirculatie door het vergroten van de hoeveelheid en door het sneller van hand tot hand
te laten gaan, doet de rente dalen en bevordert de welvaart. Geld moet rollen, maar omdat het in handen van een
rijke elite is, en de invoer vanwege een positieve goudbalans moet worden beperkt, is stimulering van de aankoop
van binnenlandse luxe-goederen nodig. Overheidsschuld brengt geld in circulatie en vermeerdert daarom de
rijkdom van een land. De Franse econoom Melon (1734; in: Zimmerman, 1957) betoogt daarbij dat binnenlandse
schulden van de staat schulden van de rechterhand aan de linkerhand zijn en het land niet verzwakken. De
mercantalisten staan om deze redenen positief tegenover overheidsschuld.
Ricardo (1817; in: Zimmerman, 1957), die wordt gerekend tot de klassieke economen, onderschrijft het
gezichtspunt van de mercantalist Melon dat een binnenlandse overheidsschuld geen last voor toekomstige
generaties vormt. De aflossingen zijn een kapitaaloverdracht en wijzigen de omvang van het kapitaal van de
maatschappij niet. Rente en de bijbehorende belasting is binnen een staat slechts een overdracht van de ene inwoner
aan de andere inwoner, zodat de rente ook geen last vormt. Maar in de ogen van Ricardo draagt de belastingbetaler
wel degelijk de toekomstige last van een overheidsschuld. De belastingbetaler schat op voorhand, als de overheid
de schuld aangaat, zijn rijkdom lager in vanwege de toekomstig hogere belastingen voor het terugbetalen van de
overheidsschuld. Hij zet vermogen apart voor de belasting waarmee de overheidsschuld in de toekomst wordt
afgelost. Er is daarom in de tijd gezien sprake van zogenaamde schuldneutraliteit.
Wel dacht Ricardo dat een lening minder zichtbaar is dan een belasting en dat dit de schuldneutraliteit voor de
aflossingen voor een deel ongedaan maakt. Ricardo wijkt daarmee af van andere economen van de klassieke school.
Deze schuldneutraliteit en fiscale illusie keren terug in paragraaf 2.3.
Overheidsschuld verdrukt private initiatieven en legt een last op de toekomst.
De klassieke economen stappen af van het idee van de mercantalisten dat overheidsschulden in beginsel goed zijn.
De economen van de klassieke school vinden dat een land rijkdom moet verwerven in de vorm van (geldelijk)
vermogen en de overheid juist over geld moet beschikken. De rol van de staat in de maatschappij hoort klein te
zijn. Smith (1776) vindt bijvoorbeeld dat de rol van de overheid zich moet beperken tot het vestigen van recht en
orde en het aanbieden van onderwijs. Meer dan deze bemoeienis van de staat met het economisch leven is onnodig
en werkt zelfs verstorend. Overheidsuitgaven daaraan vinden de klassieke economen verspilling. Overheden zijn
in het algemeen onproductief. De overheid staat als machthebber boven en buiten de maatschappij en consumeert
slechts.
Overheidsschuld is volgens de klassieken slecht, omdat het kapitaal aan de maatschappij onttrekt en zo private
initiatieven verdringt. Staatsleningen brengen daarbij rentelasten met zich mee, die met belasting moeten worden
opgevangen. Er is in die zin sprake van een dubbel verlies. Daarbij denken de economen van deze school, zoals
Mill (1848; in: Zimmerman, 1957), dat de schuld via de aflossingen en rente een last op toekomstige
belastingbetalers legt. Eventuele positieve effecten van met schuld gefinancierde overheidsuitgaven worden
daardoor meer dan teniet gedaan. Het beste begrotingsplan van een staat bestaat volgens de klassieke econoom Say
(1844; in: Zimmerman) dan ook uit weinig uitgaven, lage belastingen en geen overheidstekort.
Met overheidsschuld kunnen buitengewone uitgaven met meerjarig profijt worden gedaan.
In Duitsland komt voor het eerst de leer van de openbare financiën echt in opbloei. Na de dertigjarige oorlog begin
17e eeuw is de Duitse bevolking gedecimeerd van 17 miljoen naar 5 miljoen inwoners. Daarom krijgt een actieve
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bevolkingspolitiek volop aandacht. Van internationale handel is in Duitsland dan nog weinig sprake. Economische
vraagstukken spitsen zich daarom toe op bestuurstechniek voor ambtenaren. De probleemstelling van de staat
wordt daarbij omgedraaid. In plaats van dat de overheid, zoals bij de klassieke economen, geld moet bezitten, gaat
de stelling luiden: Hoe maakt de staat een volk rijk, zodat de overheidsfinanciën floreren?
De Duitse economen van de historische school gaan uit van theorieën over fasen van historische ontwikkeling van
volkeren en hun maatschappij. Dit wijkt sterk af van de klassieke benadering van individueel eigen belang en een
atomistische beschouwing van de maatschappij in het hier en nu, waarbij de overheid als buitenstaander wordt
gezien. De historische school neemt juist de gemeenschap als uitgangspunt (Zimmerman, 1957; Krabbe, 1983).
Een actieve industrialisatiepolitiek door de overheid wordt door economen van de historische school, zoals List
(1840) en Hildebrand (1848), als gewenst gezien om een volk tot verdere ontwikkeling te brengen. Staten
ontwikkelen zich volgens Bücher (1893) meer richting nationale huishoudingen, waarbinnen een flinke rol voor de
overheid is weggelegd. Economen als Schmoller (1883) en Wagner (1883) bestrijden de laissez-faire politiek van de
overheid met betrekking tot het najagen van egoïstische genoegens. Met overheidsingrijpen kan het lot van de
minderbedeelden worden verbeterd (in: Zimmerman, 1957; Krabbe, 1993).
Met een overheid die actief in het economisch leven ingrijpt, is het volgens Wagner (1883; in: Berends, 1932) nodig
dat het evenwicht in de staatsfinanciën wordt verzekerd. Daarvoor moet onderscheid naar de verschillende uitgaven
worden gemaakt. Wagner deelt de uitgaven in naar gewone uitgaven en buitengewone uitgaven. Gewone uitgaven
zijn jaarlijks terugkerende uitgaven met een nuttig effect dat in het lopende jaar geheel opgaat in de
overheidsproductie. Deze uitgaven moeten in zijn ogen met gewone inkomsten worden gefinancierd. Gewone
inkomsten van de overheid zijn belastingen. Onder de gewone uitgaven rekent hij ook kleine incidentele uitgaven.
Deze kleine incidentele lasten vormen samengenomen namelijk een jaarlijks terugkerende last en zijn daarmee ook
gewoon.
Buitengewone uitgaven zijn bij deze indeling niet-jaarlijks terugkerende uitgaven met een nuttig effect dat zich over
meer dan een jaar uitstrekt. Wagner onderscheidt drie groepen buitengewone uitgaven: privaatrechtelijke
kapitaalsuitgaven aan overheidsbedrijven, publiekrechtelijke kapitaalsuitgaven en uitgaven voor oorlogen en het
opvangen van natuurrampen. Privaatrechtelijke kapitaalsuitgaven van overheidsbedrijven moeten altijd met
leningen worden gefinancierd, omdat ze met de verkoop van diensten worden terugverdiend en daarom geen extra
offers van de gemeenschap vragen. Voor de financiering van de andere twee categorieën buitengewone uitgaven
vindt Wagner leningen toelaatbaar. Hiervoor kan ook de opbrengst van de verkoop van overheidsbezit worden
gebruikt.
Het is wel de vraag of het dekken van publiekrechtelijke uitgaven met leningen voordelen oplevert ten opzichte
van financiering met belastingen. Wagner onderscheidt voor een oordeel daarover drie categorieën leningen:
leningen afkomstig uit een overschot aan binnenlands kapitaal, leningen afkomstig uit buitenlandse kapitaal en
leningen afkomstig uit onttrekkingen aan andere productieve binnenlandse bestedingen. Leningen uit een
overschot aan binnenlands kapitaal en leningen uit het buitenland tasten het economisch leven niet aan en zijn
daarom te verkiezen boven financiering met belastingen. Volgens Wagner onttrekken overheidsleningen meestal
geld aan andere productieve binnenlandse bestedingen. Als beste regel geldt dan financiering met belastingen.
Wagner vindt dat overheidsleningen een nadelig herverdelingseffect hebben. De rente en aflossingen van met
schulden gefinancierde uitgaven leggen een relatief hogere belastingdruk op de minder bedeelden.
Berends (1932) bespreekt ook andere Duitse staatshuishoudkundigen uit die tijd, die in het theoretische voetspoor
van Wagner treden. Ze leggen hier en daar andere accenten en passen het onderscheid tussen gewone en
buitengewone uitgaven aan. Veel investeringen komen periodiek terug en worden daarom niet door alle
staatshuishoudkundigen uit die tijd gezien als buitengewone uitgaven.
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Lenen voor publieke investeringen legt de last bij de toekomstige gebruiker die er profijt van trekt.
In de negentiende en begin twintigste eeuw wordt de rol van de overheid door de industrialisatie en de groei van
steden groter. In deze tijd ontstaan veel overheidsbedrijven, zoals op het gebied van waterleiding, riolering,
energievoorziening, bankieren, sociale huisvesting en volksgezondheid. De omvang van de overheid van vooral
steden neemt daardoor enorm toe. Daarmee neemt ook de financiële behoefte van de stadsbesturen toe.
Eind negentiende eeuw ontwikkelen economen uit de Oostenrijkse school, de Anglo-Amerikaanse school en de
school van Lausanne nieuwe theorieën over prijsvorming. Deze nieuwe theorieën gaan uit van het beleefde nut aan
het aangeboden goed en de naar inkomen en winst strevende productie van dit goed. Het aanbod van goederen is
afhankelijk van de kosten van een product voor de producent. De vraag is afhankelijk van de inschatting van de
waarde van het product door de consument. Door vraag en aanbod komt prijsevenwicht tot stand. De verdeling
van goederen over de maatschappij vloeit voort uit dit prijsevenwicht. Er is schaarste en dat leidt tot het maken
van keuzes, waarbij de prijs van een product wordt bepaald door de prijzen van de overige producten (Zimmerman,
1957). Deze benadering beïnvloedt ook het denken over overheidsschulden, doordat het toekomstig beleefde nut
van de bevolking van overheidsinvesteringen een plaats krijgt in de theorie over het aangaan van overheidsleningen.
Eind jaren twintig en in de jaren dertig van de vorige eeuw breiden economen uit de Anglo-Amerikaanse school
het voorwerk van de Duitse historische school over schuldfinanciering van overheidsuitgaven verder uit. De
Amerikaan Lutz (1929; in: Berends, 1932) ziet schuldfinanciering met leningen als een nuttig en waardevol
instrument, maar er moet wel voldoende ruimte zijn om de inkomsten van de overheid te verhogen om de
schuldverplichtingen te dragen. Leningen zijn geschikt voor: het opvangen van onvoorziene tegenvallers, de
financiering van overheidsbedrijven die voldoende baten genereren om de rente en aflossingen te betalen, en voor
de uitvoering van werken met meerjarig algemeen sociaal nut die geen direct financieel voordeel opleveren.
Volgens Lutz moet bij investeringen in sociale werken met meerjarig maatschappelijk nut de duur van de lening en
het aflossingsschema worden afgestemd op het aantal jaren van het nuttig effect. De aflossingen op schulden
moeten zich richten naar het tempo van de waardevermindering van de investering. Daarmee wordt de jaarlijkse
last van de investering bij de belastingbetaler gelegd in plaats van dat het bedrag vooraf ineens als belasting wordt
ontnomen. Tegenover het voordeel van de bespaarde belasting aan de voorkant staat dan de vaste last van de
lening. Wel maant Lutz tot voorzichtigheid. Alleen kapitaalsinvesteringen die een buitengewone zware last op de
gemeenschap leggen, mogen met leningen worden gefinancierd.
Musgrave (1939a; 1959; 1973) gaat er ook vanuit dat schuldfinanciering van een overheidsuitgave de last voor de
inwoners naar de toekomst verplaatst. Voor het beoordelen of schuldfinanciering van een overheidsuitgave
voordelig is, gaat hij uit van een optimale verdeling tussen private goederen en publieke goederen voor het bereiken
van een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement. Het maatschappelijk rendement van met overheidsschuld
gefinancierde uitgaven moet daarvoor groter of gelijk zijn aan dat van de weggedrukte private investeringen. Maar
van schuldfinanciering van een overheidsuitgave moet in dat geval worden afgezien als deze financieringsvorm
leidt tot een lagere toename van het nationaal inkomen dan de financiering met belastingen.
Musgrave leidt hier vervolgens uit af dat overheidsinvesteringen met meerjarig nut met leningen moeten worden
gefinancierd. Rente en aflossingen op leningen moeten gelijk oplopen met het nut dat de overheidsinvesteringen
produceren. Daarmee wordt waarde-overeenstemming in de tijd gerealiseerd. Bij waarde-overeenstemming in de
tijd wordt het verbruik van productiemiddelen, goederen en diensten voor een product als lasten (kosten)
toegerekend aan het tijdvak waarin dit verbruik heeft plaatsgevonden, en de levering van het desbetreffende
eindproduct heeft plaatsgevonden. Waarde-overeenstemming in de tijd leidt bij overheidsdiensten tot een optimale
afweging tussen het aanbod van zowel private als van publieke goederen, omdat de keuze tussen betalen en genieten
in één hand liggen. Elke generatie betaalt zo voor de publieke voorzieningen naar rato van het profijt dat ze van
deze voorzieningen heeft.
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Musgrave (1939b) is een voorstander van een aparte kapitaalbalans voor de boekhouding van investeringen en
schulden en een gouden regel als begrotingseis, dat alleen voor de investeringen die op de kapitaalsbalans worden
geadministreerd, mag worden geleend. Deze boekhoudmethode en begrotingseis optimaliseren het bereiken van
waarde-overeenstemming in de tijd. Hiermee begrenst Musgrave investeringen tot kapitaaluitgaven. Musgrave
veronderstelt dus een optimale hoogte van de overheidsschuld.
Wat in de volgende paragrafen en hoofdstukken terugkeert.
Met schuldfinanciering van overheidsinvesteringen met meerjarig nut of toekomstig nut kunnen de lasten bij de
toekomstige gebruikers worden neergelegd. Met de keuze voor een boekhoudmethode in combinatie met de
gouden regel als begrotingseis dat alleen mag worden geleend voor investeringen, kan waarde-overeenstemming in
de tijd tussen het verbruik van investeringen en het aflossen van de leningen worden bewerkstelligd. Daarmee
wordt met schuldfinanciering van investeringen invulling aan het profijtbeginsel gegeven. Dit bevordert vanuit een
maatschappelijk oogpunt een goede allocatie van middelen. In paragraaf 2.3 wordt de vervolgdiscussie onder
economen behandeld of het maatschappelijk gewenst is dat een overheid geld leent voor investeringen met
meerjarig of toekomstig nut. Schuldfinanciering van investeringen en de ondersteunende rol van een boekhoudmethode daarbij om invulling aan het profijtbeginsel te geven, keren terug in de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6.
Kleine incidentele uitgaven waarvan het nuttig effect zich over het lopende jaar uitstrekt, keren jaarlijks terug en
zijn daarom ook gewone uitgaven (lopende consumptieve uitgaven) met een structureel karakter. Deze conclusie
keert terug bij de behandeling van het provinciaal begrotingstoezicht op gemeenten in de hoofdstukken 3 en 4.

§ 2.3 De invloed van met schuld gefinancierde overheidsuitgaven op de welvaart.
Met de industrialisatie in de negentiende en begin twintigste eeuw treedt het verschijnsel conjunctuur steeds meer
op de voorgrond. Nationale staten zijn onderhand de bestuursvorm. Eind jaren twintig en in de jaren dertig van
de twintigste eeuw volgt de tweede Grote Depressie. In deze jaren verlaten veel nationale staten de gouden
standaard voor hun geldpolitiek. Economen krijgen vanaf deze tijd aandacht voor de vraag hoe de overheid
beleidsmatig met conjunctuur moet omgaan en welke rol overheidsschuld daarbij moet spelen. Economen
ontwikkelen theorieën over hoe schuldfinanciering van overheidsuitgaven het nationale inkomen beïnvloedt, en
hoe verstoringen van de economie met schuldfinanciering van overheidsuitgaven kunnen worden weggenomen.
Overheidsschuld voor belastingverevening in de tijd.
Schäffle (1883; in: Berends, 1932), een econoom uit de Duitse historische school, focust zich als een van de eersten
op de maatschappelijke aspecten van overheidsfinanciën en schrijft dat een plotselinge belastingverhoging nadelig
werkt op het economische leven. Leningen kunnen dit dempen, maar elke lening moet uiteindelijk toch worden
gedekt uit belastingen. Schäffle onderschrijft de mening van Wagner uit de vorige paragraaf dat leningen nadelig
uitwerken op de verdeling van bezit in de maatschappij. Voor evenwicht in de overheidsfinanciën moet daarom
worden gestreefd naar dekking van de buitengewone en gewone uitgaven met eigen inkomsten in een zo klein
mogelijk aantal jaren. Bij Schäffle moet daarom de rol van schuldfinanciering worden beperkt tot
belastingverevening over een zo klein mogelijk aantal jaren.
Pigou (1928; in: Berends, 1932) vindt, evenals veel van zijn tijdgenoten en voorgangers, dat rendabele
overheidsuitgaven met leningen kunnen worden gefinancierd. Gewone uitgaven moeten in beginsel worden gedekt
uit gewone jaarlijkse inkomsten, maar dit laatste hoeft van hem niet elk jaar zo te zijn. Om jaarlijks evenwicht tussen
overheidsuitgaven en inkomsten te bereiken ontwikkelt het belastingtarief zich bij conjunctuur tegengesteld aan de
welvaart. Dat veroorzaakt een ongewenste verstoring van het economische leven. Schuldfinanciering moet juist
worden toegepast om deze schommelingen in de belastingopbrengst op te vangen. Bij een vast belastingtarief kan
schuldfinanciering, evenals bij Schäffle, als buffer dienen om verschillen in de hoogte van belastinginkomsten als
gevolg van conjunctuur op te vangen.
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Pigou maakt een onderscheid naar type lening en stelt dat buitenlandse leningen met rente en aflossingen op de
toekomst drukken. Ze tasten het nationaal inkomen aan. Waar Wagner vond dat een buitenlandse lening geen
kapitaal aan andere binnenlandse productie onttrekt en daarom de voorkeur heeft, wijst Pigou deze vorm van
schuldfinanciering juist af. Pigou vindt, evenals de klassieken, dat binnenlandse overheidsleningen de
beschikbaarheid van kapitaal verkleinen en daarom private leningen voor investeringen verdrukken. Pigou vindt
daarbij dat binnenlandse leningen voor overheidsuitgaven niet op de toekomst drukken. Pigou omarmt het principe
van schuldneutraliteit van Ricardo, dat in de vorige paragraaf is behandeld.
Met overheidsschuld kan stagnatie in de volkshuishouding worden tegengegaan.
Keynes (1936; in: Heilbroner, 1955) gaat een stap verder dan de belastingverevening van Pigou en Schäffle. Hij
heeft kritiek op de klassieke aanname dat er altijd een economisch evenwicht heerst en de overheid zich afzijdig
moet houden. Welvaart is volgens Keynes afhankelijk van investeringen, maar als de maatschappij op een bepaald
moment het gespaarde geld hiervoor niet gebruikt, treedt een spiraal van inkrimping op. Bij een langdurige terugval
van de economie kan een spaar-paradox optreden. De besparingen vallen dan terug, omdat in moeilijke tijden
lagere en middengroepen uit de maatschappij hun geld nodig hebben om het hoofd boven water te houden. De
rente als prijsmechanisme, dat het evenwicht van vraag en aanbod naar kapitaal herstelt, faalt op zo'n moment.
Volgens Keynes moet de overheid daarom met begrotingspolitiek evenwicht in de volkshuishouding
bewerkstelligen. Bij een recessie moet de overheid tijdig een terugval van de economie opvangen door de vraag
met schuld gefinancierde overheidsuitgaven in stand te houden. Daarmee vinden de besparingen hun weg weer
naar de echte economie, wordt de werkgelegenheid op peil gehouden, en komt de economie weer op gang. Dat de
overheid daarbij investeert in onnodige zaken ziet Keynes niet als een bezwaar.
Keynes ziet wel een grens aan de hoogte van de overheidsschuld. Deze wordt gevormd door de bereidheid van de
inwoners om schuldtitels van de overheid te kopen. Deze grens wordt bereikt als de overheid zijn reputatie verliest
en niemand meer schuldtitels van de overheid wil aanhouden. Keynes staat daarom een anticyclische budgetpolitiek
voor. Als de economie weer uit zichzelf draait, moet de overheidsschuld worden afgebouwd.
Overheidsschuld stimuleert de economie, het openzetten van de geldkraan ook.
De zogenaamde Neo-Keynesianen treden in de voetsporen van Keynes en werken zijn ideeën verder uit. NeoKeynesianen als Hansen (1941) en Lerner (1943) zijn ervan overtuigd dat overheidsschuld geen enkel probleem
vormt, zolang deze binnenlands is aangegaan. Aflossingen op overheidsschuld belasten de toekomst niet. Elke
generatie is de binnenlands gefinancierde overheidsschuld schuldig aan zichzelf. De rente is ook geen last voor de
toekomstige samenleving, omdat de toekomstige generaties zowel de schuldtitels als de schuldverplichtingen erven.
Daarbij heeft overheidsschuld in de ogen van deze Neo-Keynesianen geheel andere eigenschappen dan private
schuld, omdat de overheid volgens deze economen niet failliet kan gaan. Een overheid kan daardoor zijn leningen
eindeloos met nieuwe leningen herfinancieren.
Door de hiervoor genoemde eigenschappen en ook het succes van de New Deal politiek van president Roosevelt
zien nieuwe op schuldfinanciering gerichte theorieën het licht. De nieuwe theorieën, die vallen onder de noemer
functional finance, hebben weinig oog voor eventuele nadelen van een erg hoge schuld (Timmermans et al., 1962;
Bell, 1990). Lerner (1943) stelt bijvoorbeeld dat de overheid de vraag altijd op het evenwichtspad moet houden.
De schuldfinanciering van overheidsuitgaven kan daarvoor het beste worden vormgegeven met het plaatsen van
overheidsobligaties bij de centrale bank of bij binnenlandse private banken. Daardoor neemt de hoeveelheid geld
toe en dat vergroot ook de vraag in de economie. Daarmee voegt Lerner monetaire financiering van de
overheidsschuld aan het instrumentarium toe.
Bij een groei van het nationaal inkomen kan jaarlijks meer schuld worden aangegaan.
Domar (1944) vraagt zich aan het eind van de Tweede Wereldoorlog af wat het verband is tussen de
overheidsschuld en het nationale inkomen. Met een vereenvoudigd model onderzoekt hij dit verband in vier
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verschillende situaties. In het model wordt het nationaal inkomen bepaald door consumptie, besparingen,
belastingen, private investeringen en overheidsinvesteringen. Overheidsinvesteringen worden met schuld
gefinancierd en bedragen een vast percentage van het nationaal inkomen. Daarmee brengt hij in beeld dat de
overheid een deel van de private besparingen absorbeert door uitgifte van obligaties bij (een deel van) de inwoners.
De overheid heft een belasting om de rente op de schuld te bekostigen. De schuld zelf wordt in het model niet
afgelost.
Wanneer het reëel nationaal inkomen niet door de overheidsinvesteringen stijgt, neemt de overheidsschuld in het
model als aandeel van het nationaal inkomen toe. Het tempo waarmee de schuld toeneemt, ligt echter veel lager
dan men zou verwachten. Uiteindelijk wordt het gehele inkomen van niet-obligatiehouders weg belast voor de
rentebetalingen op overheidsschulden. Als het nationaal inkomen daarentegen door de overheidsinvesteringen met
een vast bedrag per jaar toeneemt, dan stijgt de overheidsschuld ook tot oneindig, maar stabiliseert op een gegeven
moment het inkomen na belastingen van niet-obligatiehouders. Dat inkomen is hoger dan het inkomen in de
uitgangssituatie.
Wanneer het nationaal inkomen met een vast percentage toeneemt en de overheidsinvesteringen een vast
percentage van het nationaal inkomen bedragen, dan evolueert de overheidsschuld naar een evenwichtsschuld.
Ondanks dat de absolute schuld dan blijft stijgen, is dat niet het geval met de schuld als aandeel van het nationaal
inkomen. Die schuldquote stabiliseert. De hoogte van deze evenwichtsschuld wordt bepaald door het percentage
waarmee de schuld als aandeel van het nationaal inkomen groeit, gedeeld door het percentage waarmee het
nationaal inkomen zelf groeit. Het belastingpercentage stabiliseert in het model ook en bedraagt het product van
de evenwichtsschuld en het rentepercentage.
Als in het model perioden van lage met schuld gefinancierde overheidsinvesteringen worden afgewisseld door
perioden met hoge schuld gefinancierde overheidsinvesteringen, dan schommelen de evenwichtsschuld en het
belastingtarief rond de gemiddelde uitkomsten van de hiervoor genoemde vergelijkingen voor de evenwichtsschuld
en het belastingtarief.
Domar stelt dan ook dat het vraagstuk over schuldverplichtingen van de overheid een vraagstuk is over de groei
van het nationaal inkomen. Hoe kan een snel stijgend inkomen worden gerealiseerd? Voor een stijgend inkomen
moeten de uitgaven en productiecapaciteit stijgen. Reële productieve krachten definiëren echter het plafond voor
het nationaal inkomen. Of dit plafond wordt behaald, hangt af van het volume van de overheidsuitgaven. Hiermee
neemt Domar een middenpositie in tussen Lerner en de klassieken. De eerste wet van Say, die stelt dat het
evenwicht door het prijsmechanisme vanzelf tot stand komt, wijst hij af. De overheid heeft een taak om de
economie op zijn potentiële niveau te houden en moet daarvoor met schulden gefinancierde
overheidsinvesteringen die het nationaal inkomen positief beïnvloeden, uitvoeren.
Domar rekt het begrip overheidsinvesteringen op ten opzichte van Musgrave (1939b) uit de vorige paragraaf.
Overheidsinvesteringen zijn niet alleen uitgaven aan kapitaalgoederen. Ook lopende uitgaven aan bijvoorbeeld
onderwijs en gezondheidszorg zijn investeringsuitgaven met meerjarig nut. Een beter geschoolde en gezonde
arbeider is productiever en overheidsuitgaven aan onderwijs en gezondheidszorg beïnvloeden de groei van het
nationaal inkomen daarom positief. Van Domar mag een overheid ook voor deze investeringen geld lenen.
Overheidsschuld veroorzaakt toekomstige lasten bij burgers en vertroebelt de besluitvorming over uitgaven.
Eind jaren vijftig komt Buchanan (1958) met een kritiek op het schijnbaar onbeperkt kunnen lenen door de
overheid van de Neo-Keynesianen. Buchanan steunt met zijn kritiek op het verdelingsvraagstuk tussen publieke
goederen en private goederen, oftewel op de vraag hoe het takenpakket van de overheid wordt bepaald. Hij
onderschrijft de visie van de Keynesianen dat achter de geldsluier echte middelen niet van de toekomst naar het
heden worden verschoven. Maar in zijn ogen moet altijd de fundamentele keuze worden gemaakt over welk deel
van de middelen aan de overheid en welk deel van de middelen aan de markt wordt toegewezen. Daarbij maakt het
volgens Buchanan wel degelijk uit of de overheidsmiddelen met belastingen of met schulden worden gefinancierd.
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De wijze waarop de belastingen op burgers drukken, is relevant of de gemeenschap tot een positief oordeel of tot
een negatief oordeel komt voor bepaalde overheidsuitgaven. Daarom moet volgens Buchanan het
financieringsvraagstuk van overheidsuitgaven door de ogen van het individu worden benaderd. De focus bij de
keuze tussen schuldfinanciering of belastingen moet zijn gericht op de opofferingskosten (opportunity costs) van het
individu bij het lenen aan de overheid of het betalen van belastingen.
Bij belastingen liggen de kosten van de belastingbetaler duidelijk in het heden, net zoals de kosten van de
overheidsuitgaven in het heden ontstaan wanneer deze met belastinggeld worden betaald in plaats van met geleend
geld. Maar bij met schulden gefinancierde uitgaven veroorzaakt het verstrekken van een lening bij de
obligatiehouder geen last. De obligatiehouder geeft juist vrijwillig huidige consumptie op voor de belegging. Dit
met de verwachting in de toekomst met de rente en aflossingen voor hem waardevollere consumptie te kopen.
Huidige belastingbetalers hoeven bij een met schuld gefinancierde overheidsuitgave ook niet in de buidel te tasten
en hebben dus ook geen last in het heden. De toekomstige belastingbetalers worden daarentegen geconfronteerd
met hogere belastingen om de rente en aflossingen te voldoen en dragen dus de werkelijke last van de
overheidsuitgave. Hieruit concludeert Buchanan dat aflossingen en rente wel degelijk de last van de schuld naar de
toekomst verplaatsen.
Buchanan (1958; 1967) ontwikkelt vervolgens een contractualistische benadering voor politieke besluitvorming
over overheidsfinanciën en overheidsschuld. De maatschappij wordt niet geregeerd door een goedwillende
autoritaire bestuurder. Collectieve besluitvorming is een complex proces van maatschappelijke discussie,
individueel stemgedrag, representatie in wetgevende vergaderingen en enige bestuurlijke autonomie voor de
bewindvoerders die periodiek worden gekozen of aangewezen. Buchanan veronderstelt daarbij dat
belastingbetalers lijden aan fiscale illusie. Fiscale illusie wil zeggen dat de belastingbetaler een gebrekkig inzicht
heeft in de overheidsfinanciën. Ook is de tijdshorizon van de belastingbetaler bij het beoordelen van politieke
besluiten over de overheidsfinanciën beperkt.
Buchanan veronderstelt daarnaast dat personen bij politieke besluitvorming over de overheidsfinanciën anders
handelen, omdat ze zich minder verantwoordelijk voelen dan bij het bestieren van de eigen private huishouding.
Politici, bestuurders en ambtenaren hebben een gelimiteerde fiscale verantwoordelijkheid.
Buchanan (1967) vindt daarom dat voor optimalisatie van de collectieve besluitvorming het nut van een
overheidsuitgave zoveel mogelijk moet worden afgezet tegen het belastingoffer. Het alternatief om
overheidsuitgaven met leningen in plaats van met belastingen te financieren maakt het voor een individu moeilijker
de lasten en baten van een overheidsuitgave tegen elkaar af te wegen. De overdracht van de besluitvorming hierover
aan een uitvoerende macht vergroot de onduidelijkheid van de belastingbetaler over deze lasten en baten nog meer.
Buchanan (1958) neemt afstand van het bestaan van schuldneutraliteit, wat hij Ricardiaanse equivalentie noemt.
Door de afwezigheid van marktwerking bij collectieve besluitvorming maakt de belastingbetaler geen goede
kapitalisatie (berekening van de netto contante waarde) van de toekomstige belastingdruk om de
schuldverplichtingen van met schulden gefinancierde overheidsuitgaven te voldoen. Daarom mag in de ogen van
Buchanan alleen worden geleend voor investeringen in overheidsvoorzieningen met meerjarig nut als sprake is van
geoormerkte belastinginkomsten voor het voldoen van de schuldverplichtingen. Alleen bij dergelijke
profijtheffingen voor publieke investeringen kan sprake zijn van een goede besluitvorming. Buchanan noemt als
voorbeelden hiervan investeringen in de riolering en de drinkwatervoorziening.
Dit lijkt in eerste instantie op het profijtbeginsel van Musgrave (1939a; 1959; 1973) aan het eind van de vorige
paragraaf, maar het wijkt daar op fundamentele onderdelen van af. Bij Musgrave moeten alle investeringen met
meerjarig maatschappelijk nut met langlopende leningen worden gefinancierd. Hier moet hier alleen van worden
afgezien als de opofferingskosten van deze schulden hoger zijn dan die van financiering met belasting. Musgrave
veronderstelt een optimale allocatie van private en publieke goederen op basis van het beleefde nut door individuen
en daarmee veronderstelt hij een optimale overheidsschuld.
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Buchanan (1959) neemt ook afstand van Domar’s gedachte om met schulden gefinancierde investeringen het
nationaal inkomen te vergroten. Er is in zijn ogen weinig zekerheid of een investeringsfonds voor publieke
investeringen efficiënt wordt besteed. Daarbij gaat hij er vanuit dat private investeringen door met schulden
gefinancierde overheidsinvesteringen worden verdrukt. Volgens Buchanan is het aflossen van oude
overheidsschulden de beste manier om het nationaal inkomen te laten groeien. De inwoners die de aflossingen op
hun overheidsobligaties ontvangen, worden daardoor juist gestimuleerd private investeringsmogelijkheden voor
hun geld te zoeken.
Volgens Buchanan moeten overheidsinvesteringen waarbij geen sprake van geoormerkte toekomstige
belastinginkomsten, alleen met schulden worden gefinancierd als deze investeringsprojecten overduidelijk
bijdragen aan de economische ontwikkeling en er anders sprake is van (te) lage investeringen. Financieringstekorten
voor macro-economische stabilisatie, zoals Neo-Keynesiaans begrotingsbeleid voorstaat, moeten volgens
Buchanan (1967) alleen worden toegestaan als dit begrotingsbeleid plaatsvindt op basis van een begrotingsregel die
evenwicht op de middellange termijn garandeert.
De overheid handelt altijd te laat en monetaire financiering van overheidsschuld is een slecht instrument.
Friedman (1953) heeft kritiek van andere orde op het functional finance van de Neo-Keynesianen. Volgens Friedman
kan politieke besluitvorming slecht omgaan met wijzigingen van economische omstandigheden. Overheden
worstelen met de timing van overheidsingrijpen, zoals een impuls met schuldfinanciering. Er zit een tijdsverschil
tussen de noodzaak voor actie en de daadwerkelijke actie, omdat probleemherkenning en formulering van de
politieke actie veel tijd neemt. De implementatie van de maatregelen kost vervolgens tijd en er gaat enige tijd
overheen, voordat de maatregelen effect hebben. Door deze vertragingen werken politieke ingrepen met
begrotingspolitiek juist destabiliserend.
In aanvulling hierop komt Friedman (1977) samen met andere economen van de Chicago School met een
monetaire kritiek op Neo-Keynesianen als Lerner. Lerner verdedigde, zoals hiervoor in deze paragraaf is behandeld,
monetaire financiering van de overheidsschuld als instrument om de economische activiteit van een land op peil te
houden. Volgens Friedman wordt de economie in de eerste plaats gereguleerd door het aanbod en de vraag naar
geld. Kunstmatige vergroting van het aanbod van geld door de overheid heeft volgens Friedman slechts korte tijd
effect en loopt erna al snel weg in inflatie. Het is daarom een slecht instrument om de economische activiteit te
verhogen. Volgens Friedman kan voor evenwicht in de economie beter worden gestuurd op het prijsevenwicht dat
volgt uit de vraag naar en het aanbod van geld.
Neo-Klassiek verzet tegen een hoge overheidsschuld.
In de jaren zeventig is de rol van de overheid in de economie in veel landen door de invoering van een welvaartsstaat
en een geleide economie verder toegenomen. Na de eerste oliecrisis begin jaren zeventig worden de economische
groeicijfers uit de jaren zestig niet meer gehaald. Door een verruimend begrotingsbeleid lopen de
overheidsschulden in veel westerse landen op en stijgen de belasting en premiedruk. Daardoor komt een oude
kritiek uit de klassieke doos op overheidsschulden weer onder de aandacht. Uit paragraaf 2.2 blijkt dat de klassieken
vonden dat overheidsschulden private investeringen verdrukken. Dit argument werd in de jaren twintig van de
vorige eeuw ook omarmd door Pigou en krijgt vanaf eind jaren zeventig van de vorige eeuw een nieuw leven.
Hoge overheidsschulden kunnen private investeringen niet alleen direct maar ook indirect verdrukken. B.M.
Friedman (1978) stelt dat schuldfinanciering door de overheid door de grotere vraag naar geld een opdrijvend effect
heeft op de rente. Dat opdrijvend effect wordt nog groter als deze schuldfinanciering een vergroting van de vraag
naar geld door particulieren uitlokt, zoals bij investeringssubsidies. Door de hogere rente nemen private
investeringen af. Stabiliserend overheidsbeleid belemmert op deze wijze indirect het economisch herstel.
Buiter (1988) geeft een overzicht van de directe vormen waarmee schuldfinanciering door de overheid particulier
initiatief verdringt. Met schulden gefinancierde overheidsuitgaven kunnen in de plaats komen van private uitgaven.
Pensioenreserveringen die worden betaald met overheidsschuld, kunnen besparingen voor de oude dag van
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inwoners zelf verdrukken. Overheidsobligaties kunnen spaargelden aantrekken die anders in bedrijfsobligaties en
aandelen worden belegd. En tot slot kunnen belastingbetalers onmiddellijk anticiperen op de toekomstige hogere
belastingen met besparingen voor het aflossen van de overheidsschuld.
Rationele mensen met perfecte toekomstverwachtingen rechtvaardigen alleen schuld voor belastingverevening.
Juist het laatste argument uit de vorige alinea, dat handelt over schuldneutraliteit, geeft in de jaren zeventig van de
vorige eeuw het denken over overheidsschuld een andere wending. Deze schuldneutraliteit kwam aan het begin
van de vorige paragraaf bij Ricardo (1817) en ook in deze paragraaf bij Pigou (1929) en Buchanan (1958) al eerder
voorbij en wordt door Buchanan omgedoopt tot Ricardiaanse equivalentie. Barro (1974) deelt de mening met
Buchanan dat schuldfinanciering de last van de overheidsuitgave voor individuen naar de toekomst verschuift.
Maar Barro omarmt daarbij in tegenstelling tot Buchanan juist het oude argument van Ricardo over
schuldneutraliteit.
Bij Ricardiaanse equivalentie houden de belastingbetalers op het moment dat de overheid een lening aantrekt voor
uitgaven, meteen rekening met de hogere belasting in de toekomst voor het voldoen van de aflossingen en rente
op deze lening. Ze schatten daarom hun eigen rijkdom lager in en compenseren hun uitgaven voor de netto
contante waarde van deze toekomstige belasting. Daarom vormen overheidsobligaties volgens Barro geen netto
vermogen voor de samenleving.
In tegenstelling tot Buchanan gaat Barro bij zijn argumentatie uit van rationele individuen met een oneindige
tijdshorizon en perfecte toekomstverwachtingen. Het maakt dan voor een samenleving niet uit of publieke uitgaven
met schuld of met een niet verstorende belasting die niet door de belastingplichtigen kan worden beïnvloed, worden
gefinancierd (Barro, 1979). Belastingbetalers die geven om de toekomst van hun nageslacht, zien dat de extra
overheidsschuld in de toekomst leidt tot hogere belastingen en verhogen daarvoor hun besparingen. De contante
waarde van de besparingen is gelijk aan de toekomstige belastingclaims. Hoewel de hoogte van de overheidsschuld
om het even is, heeft stimulering van de vraag met overheidsschuld geen nut. Daarmee is zijn zienswijze een kritiek
op het functional finance van de Neo-Keynesianen.
Maar bij belastingen die wel het economisch leven verstoren, gaat Ricardiaanse equivalentie niet meer op,
beargumenteert Barro. Dan is het optimaal de verstoring van de belastingheffing uit te smeren over de tijd. Dit is
het geval bij een vlak tarief voor de belastingen. Een optimale overheidsschuld is daarom een schuld die het tarief
van de belasting in goede jaren en slechte jaren constant houdt. Over een langere periode moeten de belastingen
even hoog zijn als de overheidsuitgaven. Het doel bij Barro is evenals bij de vooroorlogse economen Schäffle en
Pigou belastingverevening. Gaat de stabilisatie met schuldfinanciering verder dan belastingverevening dan moeten
de belastingtarieven in de tijd variëren. Daardoor ontstaat meer verstoring van economische activiteit en dat leidt
tot een lager nationaal inkomen.
Het paradigma van Barro over rationele toekomstverwachtingen wordt vervolgens door Kydland & Prescott (1977)
uitgebreid met de theorie over tijdsinconsistentie voorkeuren. Doordat voorkeuren in de tijd wijzigen, zijn optimale
beslissingen uit het verleden vandaag de dag niet optimaal. Lucas & Stokey (1983) beargumenteren dat belastingen
een verzekeringskarakter hebben. In een onzekere wereld moet de overheid voor een optimale begrotingspolitiek
extra uitgaven met schuld financieren en in gewone tijden overschotten hebben om de schulden af te lossen. Er
moet worden gestreefd naar belastingverevening, waarbij de schulden in normale tijden weer worden afbetaald.
Lucas & Stokey vinden dat ook extra uitgaven die een lange tijd aanhouden, met schuld moeten worden
gefinancierd en stellen dat deze schulden na afloop door inflatie moeten oplossen. Inflatie is ook een belasting 2,
maar voor monetaire politiek is het ad hoc aanpassen van de geldhoeveelheid voor een constante inflatiebelasting
als optimale politiek niet mogelijk. De monetaire politiek moet de toekomstige vaste groei van het nominale prijspeil
juist als regel implementeren. Voor tijdsconsistentie in een monetaire economie moet een nominale schuld namelijk
ook in de toekomst een harde toezegging in reële termen inhouden. Hiervoor moet de inflatie voorspelbaar zijn.
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Het argument van Barro (1979) dat met schuldfinanciering alleen moet worden gestreefd naar belastingverevening,
en de eerdergenoemde kritiek op de Neo-Keynesianen van Friedman (1953) dat begrotingsmaatregelen voor
stabilisatie niet tijdig effect sorteren, leiden ertoe dat nationale overheden, waaronder Nederland, voor hun
begrotingsbeleid gebruik gaan maken van automatische stabilisatoren die anticyclisch reageren. Binnen het
gedachtegoed van rationele verwachtingen horen deze automatische stabilisatoren de economie te stabiliseren
binnen een begrotingsregel die over langere termijn evenwicht tussen inkomsten en uitgaven eist.
Bestaat schuldneutraliteit wel?
Het concept schuldneutraliteit of Ricardiaanse equivalentie doet op het eerste gezicht vreemd aan. Dat wordt
anders als het concept op een iets andere wijze wordt gepresenteerd. In de praktijk zal een overheidslening voor
uitgaven die meteen tot een periodieke aflossing en rentebetaling leidt, zorgen voor een verhoging van de
belastingen. Door de hogere belastingen op bijvoorbeeld de inkomsten wordt de koopkracht van de
belastingbetaler onmiddellijk lager. Door de lagere koopkracht schat de belastingbetaler zijn toekomstige
koopkracht en dus zijn rijkdom lager in. Dit leidt tot compenserend gedrag.
Met deze uitleg is ook een kanttekening bij het concept te plaatsen. Als de schuld door de overheid voor een
investering in bijvoorbeeld een weg wordt aangegaan, dan krijgt de belastingbetaler voor de lagere koopkracht voor
andere goederen wel de lusten van het gebruik van de weg in de plaats. De totale koopkracht van de belastingbetaler
daalt niet. Alleen een deel van zijn besteding ligt dan vast.
Het wel of niet bestaan van Ricardiaanse equivalentie groeit uit tot een debat onder economen. Een rij aan
economen als Feldstein, Stiglitz en Blinder verwerpen eind jaren zeventig, en in de jaren tachtig en negentig het
bestaan van Ricardiaanse equivalentie en voeren daar de volgende argumenten voor aan (in: Unger, 2005).
Mensen hebben een begrensde rationaliteit. Ze hebben geen zekerheid over hun toekomstig inkomen en sparen
juist om onzekere gebeurtenissen op te vangen. In de praktijk van alle dag is sprake van asymmetrische informatie
en incomplete contracten. De belastingbetalers hebben gebrekkige informatie of een belastingverhoging voor het
aflossen en de rente van een nieuwe overheidslening of voor een overheidsuitgave is bestemd. Ze hebben een verre
van compleet beeld van het leengedrag en bestedingsgedrag van de overheid. Zo kan de overheid lenen voor het
herfinancieren van oude leningen en daarmee een belastingverhoging vooruitschuiven.
Er is in de wereld sprake van fiscale illusie. De hoogte van de overheidsschuld en het financieringstekort doen er
in de echte wereld wel toe, maar dan juist in de zin dat moet worden opgepast of sprake is van een zogenaamd
Ponzi-schema. Ponzi was een oplichter uit Boston die zijn schuldverplichtingen aan de één met leningen van de
ander voldeed, en ondertussen er het zijne van nam voor een goed leven. Zo werd een piramidespel opgebouwd
met aan het eind veel verliezers.
In veel gevallen is geen sprake van schuldneutraliteit tussen opvolgende generaties. Het aflossen van de
overheidsschuld kan pas ver in de toekomst plaatsvinden, terwijl niet alle mensen kinderen hebben en andere
mensen verhuizen naar het buitenland. Ook geven mensen maar in beperkte mate om het nageslacht. Het altruïsme
van mensen kent grenzen, ook binnen de lijn van de familie.
De belasting voor het terugbetalen van de schuld moet voor Ricardiaanse equivalentie geen herverdeeleffecten
tussen inwoners veroorzaken. Maar in de praktijk hebben zogenaamde verstorende belastingen juist de overhand.
Daarbij gelden voor particulieren andere rentetarieven voor het lenen van geld dan voor de overheid.
Allers et al. (1998) hebben onderzoek gedaan naar het bestaan van Ricardiaanse equivalentie. Ze hebben
Nederlanders ondervraagd naar de hoogte van de overheidsschuld en de omvang van het financieringstekort. Maar
dertig procent van de ondervraagden gaf een antwoord dat redelijk in de buurt zat. Op de vraag of de
ondervraagden bij een stijgende overheidsschuld meer gingen sparen om de toekomstige belastingen te betalen,
antwoordde twaalf procent bevestigend. Veel Nederlandse belastingbetalers hebben een slecht beeld van de
overheidsschuld en het financieringstekort. Het merendeel zegt zijn bestedingspatroon niet af te stemmen op de
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hoogte van de financieringstekorten. Deze resultaten onderschrijven dat er hooguit beperkt sprake is van
schuldneutraliteit.
De hoogte van de rente bepaalt de schuld die een overheid kan dragen.
Jaffee & Modigliani (1969) brengen eind jaren zestig de hoogte van schulden in verband met marktwerking. Als de
overheidsschuld door het lenen toeneemt, vragen geldgevers een hogere rente, omdat de kans op wanbetaling
toeneemt naarmate de schuldverplichtingen hoger zijn. In de rente zit namelijk een risicopremie als opslag voor
een mogelijk verlies bij wanbetaling. Bij een te hoog risico wordt de schuldenaar uiteindelijk uitgesloten van verdere
kredieten. De markt brengt dus een hogere rentevergoeding in rekening als de portefeuille leningen van de overheid
als schuldenaar groter en risicovoller wordt. Bij landen zit in deze hogere rentevergoeding ook een
verzekeringspremie voor het risico dat de overheid via inflatiebelasting de reële hoogte van de schuld uitholt en
voor het risico van devaluatie van de valuta.
Omdat meer lenen door de overheid vanwege de stijgende schulden steeds duurder wordt, neemt de druk om de
overheidsfinanciën te saneren toe door de meer dan lineair stijgende rentekosten en neemt de vraag van de overheid
naar leningen af. Er is daarom sprake van kredietrantsoenering van leningen via het rentemechanisme (Eaton &
Gersovitz, 1981; Stiglitz & Weis, 1984). Bij hoge overheidsschulden van een land vindt door dit mechanisme van
kredietrantsoenering indirect verdringing van private investeringen plaats, doordat de rente voor de inwoners en
private instellingen ook oploopt. De rente voor de inliggende gemeenten loopt eveneens op.
In het verlengde van kredietrantsoenering zien economen kapitaalvlucht ook als een corrigerend marktmechanisme
voor het niet verder laten oplopen van overheidsschulden.
De hoogte van de rente begrenst de hoogte van de schuld die een overheid met zijn inkomen kan dragen. Van der
Lei (2011) geeft aan dat daarbij de verhouding tussen de rente en de economische groei een factor van betekenis
is. De inkomsten van overheden nemen over een langere periode in de regel trendmatig toe met de nominale
economische groei. De belastinggrondslag neemt namelijk door nominale economische groei toe. Naarmate de
rente ten opzichte van de economische groei hoger is, kan een overheid zich een kleiner financieringstekort
veroorloven en daarmee een minder hoge schuld dragen. Het verschil tussen de rente waarmee de schuld stijgt, en
het tempo waarmee de schuldquote door inkomstengroei daalt, neemt erdoor toe. De rente en aflossingen gaan
daardoor relatief zwaarder op de inkomsten drukken.
Overheden lenen tegen een lagere rente.
Wagner (2005) en Van der Lei (2015c) wijzen erop dat schuldfinanciering door de overheid de gemeenschap een
inkoopvoordeel kan opleveren, omdat de overheid in de regel tegen een lagere rente leent dan particulieren. De
overheid is een aparte organisatie, maar kan ook worden gezien als een instituut dat de gemeenschappelijke
belangen van de inwoners vertegenwoordigt. De overheid treedt als het ware op als een gemeenschappelijk
inkoopkantoor van de inwoners van een land.
Lenen door de overheid brengt door de rente op de schuld hogere belastingen in de toekomst met zich mee. Maar
als de overheid voor een publieke investering geld leent in plaats van de belasting voor deze uitgave verhoogt, dan
hoeft een belastingbetaler met een negatief financieel vermogen zelf minder te lenen tegen een hoger rentetarief,
omdat hij niet vooraf belasting voor de investeringsuitgave hoeft te betalen. De belasting naar voren halen voor
investeringsuitgaven is daarom duurder voor een inwoner dan dat de overheid het geld leent en de rente en
aflossingen met belastingen verhaalt.
Het inkoopvoordeel door de gemeenschappelijke organisatie van het lenen via de overheid ontstaat vanwege drie
redenen.
Ten eerste gaat een territoriale overheid anders dan een natuurlijk persoon niet dood en een territoriale overheid
wordt ook niet zoals privaatrechtelijke rechtspersonen geliquideerd en houdt dus niet langs die weg op te bestaan.
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Een territoriaal overheidslichaam gaat hooguit op in een andere overheid. Overheidsschulden lossen dus niet op
door het beëindigen van de activiteiten, waardoor de schuldeisers met oninbare vorderingen achterblijven. De
overheidsschulden blijven in de boeken staan, totdat een betalingsregeling is overeengekomen.
Ten tweede kan een overheid bij financiële problemen de inkomsten makkelijker vergroten. De overheid kan
namelijk de belastinginkomsten verhogen door de belastingtarieven aan te passen. Een bedrijf in problemen kan
weliswaar ook de prijzen verhogen, maar daarmee is niet gezegd dat de inkomsten toenemen. Voor particulieren is
de mogelijkheid om de inkomsten te verhogen beperkt en slecht beïnvloedbaar.
Ten derde zijn de transactiekosten door de grotere volumes van leningen aan de overheid lager dan die van leningen
aan particulieren.
Het inkoopvoordeel dat ontstaat door de lagere rente die overheden over het algemeen betalen, is naast
schuldfinanciering voor belastingverevening en schuldfinanciering voor invulling van het profijtbeginsel nog een
reden waarom het voor de inwoners van een land voordelig is dat de overheid aan schuldfinanciering doet.
Rheinhart et al. (2015) stellen daarbij dat overheden door de lagere rente vaker perioden meemaken met een rente
die lager is dan de economische groei, en ook vaker perioden beleven met een negatieve reële rente op de schuld.
Als in perioden met een lagere rente dan de economische groei geen extra schuld wordt aangegaan, daalt de
schuldquote. Daarbij holt inflatie ook de waarde van de bestaande nominale overheidsschuld uit.
Wat in de volgende paragrafen en hoofdstukken terugkeert.
Met geld lenen voor overheidsuitgaven voor macro-economische stabilisatie en met geld lenen voor het opvangen
van investeringspieken worden de belastingen verevend, wat minder verstoring van de economie tot gevolg heeft.
Deze conclusies keren terug in paragraaf 2.6 en in de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6.
Buchanan (1967) vindt dat financieringstekorten voor macro-economische stabilisatie alleen moeten worden
toegestaan als dit begrotingsbeleid plaatsvindt op basis van een begrotingsregel die evenwicht op de middellange
termijn garandeert. Deze begrotingsregel keert terug in de hoofdstukken 3 en 6 bij de behandeling van de Europese
begrotingsregel voor het structurele EMU-tekort.
Fiscale illusie bij de kiezers en de gelimiteerde verantwoordelijkheid van politici en bestuurders hebben invloed op
de keuze of voor overheidsuitgaven met meerjarig of toekomstig nut geld moeten worden geleend of niet. Dit
argument keert terug in de paragrafen 2.4 en 2.6 en in hoofdstuk 4.
Territoriale overheden worden niet geliquideerd en kunnen makkelijker hun inkomsten verhogen. Daarom kunnen
overheden tegen een lagere rente geld lenen en hoeven ze hun schuld met het herfinancieren van aflossingen niet
geheel terug te betalen. De lagere rente die overheden over het algemeen betalen, levert de gemeenschap een
inkoopvoordeel op en is een argument dat pleit voor het aangaan van overheidsschulden voor investeringen. Deze
argumenten keren terug in de hoofdstukken 3, 4 en 5.
Investeringen, waaronder overheidsinvesteringen, zijn nodig voor economische groei. Schuldfinanciering van
overheidsinvesteringen met meerjarig nut heeft tot op zekere hoogte ook een positieve invloed op de economische
groei. De inzichten verschillen bij welke investeringsuitgaven van de overheid lenen voordelig is voor de welvaart.
Het nut van lenen voor overheidsinvesteringen keert terug in paragraaf 2.5 en in de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6.
Bij nominaal groeiende inkomsten is bij structurele financieringstekorten sprake van een evenwichtsschuld, zodat
de schuld die door dit structurele tekort ontstaat, niet hoeft worden terugbetaald en een extra bron van middelen
voor uitgaven vormt. De hoeveelheid schuld die een overheid kan dragen, hangt af van de hoogte en de groei van
de inkomsten en van de rente. Overheden beleven geregeld langere perioden met een lagere rente dan de
economische groei, omdat ze tegen een lagere rente lenen dan private partijen. Als de nominale schuld in die
perioden niet toeneemt, daalt bij nominaal stijgende inkomsten de schuldquote. Deze theorie over de
evenwichtsschuld keert terug in paragraaf 2.5 en in de hoofdstukken 5 en 6.
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Kredietrantsoenering beperkt door de hogere rentevergoeding naarmate de schulden hoger zijn, de hoogte van
overheidsschulden. Als de rente op overheidsleningen van een land door kredietrantsoenering stijgt, stijgt de rente
voor leningen aan de inwoners, bedrijven en gemeenten ook. Kredietrantsoenering en de voorwaarden waaraan
moet worden voldaan wil het mechanisme werkzaam zijn, keren terug in de paragrafen 2.4, 2.5, 2.6 en 2.7 en in de
hoofdstukken 3, 4, 5 en 6.

§ 2.4 Beïnvloeden politieke, demografische en sociale factoren en instituties de schuld?
Economische modellen in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw gaan veelal uit van een goedwillende
sociale planner of dictator, een of meer huishoudens met rationeel gedrag bij een oneindige horizon en instituties
die geen invloed hebben op het besluitvormingsproces. In paragraaf 2.3 is de econoom Buchanan (1958)
behandeld, die in de jaren vijftig hiervan al afstand nam. Buchanan maakte deel uit van een nieuwe economische
school public choice genaamd, die in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw is ontstaan. Deze economische
school past de economische methodologie bijvoorbeeld toe op de theorie van staatsvorming, stemgedrag,
stemregels, partijpolitiek, instituties en bureaucratie (Mueller, 1997).
Zo bestudeert Black (1948) stemprocedures en Arrow (1951; 1963) sociale welvaartsfuncties. Buchanan (1949)
bekritiseert de opvatting dat de overheid in modellen wordt voorgesteld als een organisch persoon en Downs
(1957) introduceert een model waarin de overheid niet wordt voorgesteld als een stemprocedure, maar als een
institutie die bestaat uit stemgerechtigden, gekozen bestuurders en bureaucraten. Buchanan (1958) en Buchanan &
Tullock (1962) ontwikkelen een contractualistische benadering. Olson (1965) betoogt dat in grote groepen het
vertrouwen op vrijwillige volgzaamheid leidt tot free riding en een te laag of geen aanbod van publieke goederen (in:
Mueller, 1997). Kortom hoe een overheid tot zijn keuze komt, wordt binnen deze economische school benaderd
vanuit een politieke, institutionele en sociaal-demografische invalshoek.
Door de invloed van deze economische school verschijnen vanaf de tweede helft van de jaren zeventig van de
vorige eeuw nieuwe politiek-economische modellen over begrotingspolitiek die juist uit gaan van stemmenmaximaliserende politici, kiezers die leiden aan fiscale illusie, politiek concurrerende groepen met conflicterende
belangen, inwoners met uiteenlopende voorkeuren en verschillen in instituties die invloed hebben op de uitkomst
van de besluitvorming. De vraag rijst of deze factoren de verschillen in hoogtes van tekorten en schulden tussen
landen en tussen lagere overheden kunnen verklaren. Ze beïnvloeden namelijk ook de besluitvorming over de
begroting en de monetaire politiek en dus het jaarlijkse financieringsresultaat en de hoogte van de schuld.
Verschillende theorieën over het verband tussen politieke, institutionele en sociaal-demografische factoren
enerzijds en de hoogte van tekorten en schulden anderzijds worden ontwikkeld en het bestaan van de hypothesen
van deze theorieën wordt veelvuldig statistisch getest. Ook gaan economen onderzoek doen naar de effectiviteit
van begrotingsinstituties en regels met begrotingsbeperkingen voor het beheersen van de omvang van
overheidstekorten en de hoogte van overheidsschulden.
Public choice theorieën die verschillen in de hoogte van overheidstekorten en de overheidsschuld verklaren.
Eén van de eerste theorieën uit de public choice hoek voor verklaringen van de hoogte van de overheidsschuld is van
Nordhaus. Nordhaus (1975) veronderstelt dat politici geen goedwillende sociale planners zijn, maar juist
opportunistisch. Hij veronderstelt daarbij dat de kiezers bijziend zijn. Buchanan (1967) had deze bijziendheid van
de kiezers al eerder fiscale illusie genoemd. De kiezers overschatten door fiscale illusie de voordelen van huidige
uitgaven en onderschatten de toekomstige lasten van met schulden gefinancierde uitgaven. Opportunistische
politici maken hier handig gebruik van en verhogen voor de verkiezingen de met schulden gefinancierde uitgaven
om stemmen te winnen. Na de verkiezingen wordt er weer bezuinigd om de verhitting van de economie door de
impuls recht te trekken. Het gevolg is een politieke budgetcyclus.
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Cukierman & Meltzer (1989) komen met een alternatieve theorie voor politieke budgetcycli. Ze veronderstellen dat
de kiezer op de lange duur niet voor de gek is te houden. Er zijn weinig rijke mensen en veel arme mensen. De
rijken zijn op zich voor belastingverevening met schuld, maar hebben een inkomen uit kapitaal dat later in handen
van het nageslacht belandt. De armen hebben alleen een inkomen uit arbeid of subsidies en laten na hun dood hun
kinderen weinig tot niets na. Arme mensen hebben daarom een voorkeur voor een hoger niveau van de schuld,
omdat overheidsuitgaven herverdeling van inkomen van rijken naar armen veroorzaken. Dat vergroot hun
levensinkomen ten koste van de toekomstige belastingbetaler. De meerderheid van de kiezers bestaat uit arme
mensen en is daarom (bij een uitgavenstijging) voor grotere tekorten.
Rogoff & Sibert (1988), Rogoff (1990) en Shi & Sevensson (2006) baseren hun politieke budgetcyclustheorie op
het concept signaling. Een gekozen bestuurder die goed functioneert, weet projecten tegen lage kosten te realiseren.
De kiezer kan echter de competenties van de verschillende kandidaten voor een bestuurderspost niet zien. Kiezers
baseren hun oordeel over de bestuurder die wil worden herkozen, op zijn prestaties uit het verleden. Een bestuurder
die meer programma's tot een goed resultaat heeft afgerond, wordt door de kiezers als competent gezien. Het zet
bestuurders aan tot het ondernemen van grote projecten die met schulden worden gefinancierd, om zo hun
competentie te bewijzen. De afronding van de projecten ligt bij voorkeur dicht voor de verkiezingen. Een
voorwaarde daarbij is dat de kiezer slecht inzicht heeft in de begroting. Minder transparantie over de financiën leidt
zo tot grotere tekorten.
Hibbs (1977) introduceert juist een partij-budgetcyclustheorie. Hibbs laat daarbij eveneens het uitgangspunt los dat
de regering een goedwillende sociale planner is. Volgens Hibbs zijn links-liberale partijen voor economische
stimulering en herverdeling van rijkdom door het inrichten van sociale vangnetten en het verkleinen van sociale
ongelijkheid. Rechts-conservatieve partijen zijn juist voor een kleine overheid en marktoplossingen voor
economische en sociale problemen. Als gevolg van de verschillen in opvattingen over de rol en de omvang van de
overheid denkt Hibbs dat links-liberale partijen hogere tekorten en een hogere schuld hebben.
Persson & Svensson (1989), Tabellini & Alesina (1990) en Alt & Lowrey (1994) gaan voor hun partijbudgetcyclustheorie uit van strategisch gedrag van politici in aanloop van een machtswisseling. Bij Persson &
Svensson (1989) veroorzaakt een rechts-conservatieve partij bij voorkeur schulden door belastingverlaging als ze
zeer waarschijnlijk wordt opgevolgd door een links-liberale partij. Dit zou de links-liberale machtsopvolger dwingen
tot het snijden in de uitgaven. Omgekeerd veroorzaakt een links-liberale partij juist in de aanloop van een verwachte
machtswisseling een overschot door belastingverhoging om de opvolgende rechts-conservatieve partij aan te zetten
tot uitgavenverhoging. Bij Tabellini & Alesina (1990) en Alt & Lowrey (1994) is altijd sprake van een verhoging
van de uitgaven voor de verkiezingen.
Kontopoulos & Perroti (1999) beargumenteren dat zwakke regeringen, zoals minderheidsregeringen, hogere
tekorten hebben. Dit wordt ook wel de zwakke-overheid hypothese genoemd. Von Hagen & Harder (1994) stellen
dat de (wettelijke) positie van de eerste minister en de minister van Financiën tegenover de vakminister en de
volksvertegenwoordiging eveneens een rol speelt voor het kunnen afdwingen van begrotingsdiscipline. Imbeau
(2004) vult aan dat bij een zwakke positie van de regering tegenover lokale overheden en publieke bedrijven, deze
lokale overheden en publieke bedrijven de nationale overheidsfinanciën onder druk kunnen zetten. In dit verband
is ook de onderhandelingspositie van budget maximaliserende afdelingen binnen de overheid zelf van belang, welk
concept door Niskanen (1975) is geïntroduceerd.
Weingast et al. (1981) en Baran & Ferejohn (1989) stellen dat centrale overheden die verdeeld zijn, in de regel
minder stringente begrotingsregels hebben, en dat verdeelde en gefragmenteerde overheden daarom grotere
tekorten en hogere schulden hebben. Naarmate meer regio's zijn vertegenwoordigd in het nationale bestuur dat
over de begroting beslist, zullen de tekorten en schulden hoger zijn. In dit verband wijzen Alesina & Perotti (1995)
op verschillen in politieke instituties. Door verschillen tussen de verkiezingsstelsels is er één regeringspartij of zijn
er juist coalitieregeringen. Coalitieregeringen zijn meer gefragmenteerd en dus meer verdeeld, waardoor de tekorten
en schulden hoger zijn.
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Alesina & Drazen (1991) introduceren een war of attrition model. De ratio van dat model is dat partijen met
uiteenlopende ideologieën en conflicterende belangen veel langer en heftiger discussie hebben over de verdeling
van de bezuinigingslast over de specifieke voorkeuren van elk van de partijen. Als gevolg daarvan ontstaan hogere
tekorten en hogere schulden. Bij een recessie kan door een war of attrition de besluitvorming over op welke
belastingen en uitgaven moet worden omgebogen, te lang duren, doordat elk van de partijen geen ombuigingen
accepteert op de beleidsterreinen die voor zijn achterban voordelig zijn. Daardoor wordt er te traag bezuinigd en
lopen de schulden tijdens het bezuinigingsproces verder op. Omdat het bezuinigen te langzaam gaat, overschrijdt
de hoogte van de schulden een kritische grens en gaan de hogere rente en aflossingen noodzakelijke uitgaven
verdringen. Er treedt in dat geval een tragedy of the fiscal commons op.
Velasco (1995; 1999) introduceert een common pool model. De ratio van dit common pool model is dat fiscale illusie
van de kiezer en opportunisme van politici de deur voor belangengroepen openzet om via zijn politieke
vertegenwoordiger het eigen voordeel te maximaliseren. De opportunistische politici pleiten voor uitgaven aan
specifieke zaken die ten goede komen aan hun achterban. Deze specifieke uitgaven worden echter betaald door het
gros aan belastingbetalers. Doordat elke politieke vertegenwoordiger van een belangengroep dit doet, vindt
overbevissing van de begrotingsvijver met specifieke uitgavenverplichtingen plaats. Het leidt tot hogere
financieringstekorten, waardoor de schulden hoger oplopen. De hogere schulden brengen hogere rente en
aflossingsverplichtingen met zich mee. Daardoor zakt de begrotingsruimte voor publieke uitgaven onder de kritieke
grens die nodig is voor de instandhouding van noodzakelijke publieke voorzieningen. Ook in dit geval treedt er
dus een tragedy of the fiscal commons op.
In zowel een war of attrition model als een common pool model is de kritieke grens waar voorbij sprake is van een
tragedy of the fiscal commons, de grens waarbij uitgaven aan noodzakelijke publieke voorzieningen worden verdrongen
door rentebetalingen op schulden. Van de inkomsten blijft door de hogere uitgaven aan rente en aflossingen te
weinig geld over voor noodzakelijke uitgaven, zoals bijvoorbeeld onderhoud en vervangingsinvesteringen. Juist
onderhoud en vervangingsinvesteringen zijn voor de kiezer minder zichtbaar en kunnen makkelijk worden
uitgesteld.
De war of attrition modellen en de common pool modellen voorspellen hogere tekorten, hogere schulden en langere
tijdspaden voor schuldsaneringstrajecten naarmate het bestuur een grotere fragmentatie kent. Bij meer fragmentatie
is de achterban van elk van de partijen kleiner en zijn de eigen kosten voor de voorzieningen waar de voorkeur
naar uit gaat, lager, omdat het deel van de kosten dat op de andere partijen wordt afgewenteld, groter is. De grens
voor een tragedy of the commons ligt daarbij onder de grens van een onhoudbare overheidsschuld. Bij een onhoudbare
overheidsschuld is, naast een voorzieningenniveau dat onder maat is, sprake van een Ponzi-schema. Voor het
voldoen van de rente op schulden worden dan nieuwe schulden aangegaan.
Empirisch bewijs voor het verband tussen politieke en institutionele factoren en hoogte van tekorten en schulden.
Naar de hypotheses van de public choice theorieën over het verband tussen politieke en institutionele factoren
enerzijds en de hoogte van overheidstekorten en overheidsschulden anderzijds is in de jaren negentig en het eerste
decennium van de eenentwintigste eeuw veel empirisch onderzoek gedaan. Imbeau (2004) geeft een overzicht van
deze empirische onderzoeken.
Imbeau vindt bij haar inventarisatie slechts enkele empirische onderzoeken die een verband tussen partij-ideologie
en de hoogte van tekorten en schulden constateren. Pettersson-Lidbom (2001) vindt het verband voor de Zweedse
gemeenten. Hij concludeert dat rechtse politici in de aanloop van de verkiezingen meer schulden veroorzaken dan
linkse politici. Veel economen vermoeden dat de hogere uitgaven van links-liberale partijen gepaard gaan met
hogere belastingen. Empirische onderzoeken van onder andere Roubini & Sachs (1989), Allers et al. (2001), Rattso
& Tovmo (2002) onderschrijven dit beeld.
Van de acht studies naar het bestaan van politieke-businesscycli bij landen en gemeenten die Imbeau heeft bekeken,
bevestigen zeven het bestaan ervan. Aanvullend vinden Drazen & Eslava (2005) het bestaan van politieke~ 33 ~

businesscycli voor Colombiaanse gemeenten. Klomp & De Haan (2013) vinden het bestaan ervan voor de landen
van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Maar uit onderzoek komt ook naar voren dat het bestaan van deze politieke-businesscycli voor een groot deel
samenhangt met de mate van ondoorzichtigheid van de begroting. Uit verschillende onderzoeken naar het verband
tussen begrotingsresultaten en herverkiezing blijkt namelijk dat kiezers tekorten juist afkeuren (Eslava, 2011). Op
de mate van ondoorzichtigheid van de begroting en de invloed ervan op tekorten en schulden wordt zo meteen
teruggekomen.
De zwakke-overheid hypothese voorspelt hogere tekorten en schulden bij een zwakkere overheid. Onder de
onderzoeken naar het bestaan van de zwakke-overheid hypothese die Imbeau (2004) heeft bestudeerd, is er maar
één onderzoek dat geen significant verband aantreft. Aanvullend vinden ook Hagen & Vabo (2005) voor de Noorse
gemeenten dat wanneer de partijen van de burgemeester en de plaatsvervangend burgemeester een meerderheid
hebben in de volksvertegenwoordiging, de overheid een lager tekort heeft.
War of attrition modellen en common pool modellen voorspellen hogere tekorten en hogere schulden bij een meer
gefragmenteerde overheid. Van de 16 studies naar deze gefragmenteerde-overheid hypothese die Imbeau (2004)
heeft bekekenen, bevestigen 11 studies het bestaan ervan. Aanvullend vindt Borge (2005) bij de Noorse gemeenten
dat fragmentatie tot hogere tekorten leidt. Ashworth et al. (2005) concluderen voor de Vlaamse gemeenten dat
meer fragmentatie tijdelijk leidt tot grotere tekorten en hogere schulden. Maar op de lange termijn zien Ashworth
et al. geen significant verschil.
Roubini & Sachs (1989) vinden voor de landen van de Europese Unie dat gefragmenteerde overheden gemiddeld
hogere tekorten en hogere schulden hebben. Velasco (1995; 1999) concludeert eveneens dat landen met
gefragmenteerde overheden hogere tekorten en hogere schulden hebben. Dit wordt evenals bij Roubini & Sachs
(1989) veroorzaakt door tragere ombuigingen na een recessie.
Talvi & Vegh (2005) en Alesina et al. (2008) wijzen erop dat het mechanisme van common pool procyclisch werkt. Bij
hoogconjunctuur is het gevecht om budget sterker.
De invloed van demografische en sociaal-economische factoren op de hoogte van overheidsschulden.
In de internationale economische literatuur wordt ook aandacht besteed aan de invloed van achterliggende
demografische en sociaal-economische factoren op de hoogte van overheidsschulden. Uit paragraaf 2.2 blijkt dat
economen uit de historische school, zoals Wagner (1883; in: Zimmerman, 1957), stelden dat wanneer het inkomen
in een land door bevolkingsgroei en door economische ontwikkeling toeneemt, de vraag naar publieke goederen
ook toeneemt. Deze economen redeneerden dat een hoger inkomen per inwoner een hoger niveau van de
economische ontwikkeling betekent, en dat bij een hoger niveau van economische ontwikkeling een grotere vraag
naar publieke goederen hoort, waaronder openbare gebouwen en infrastructuur. Wanneer overheden voor
investeringen lenen, leidt een grotere omvang van de publieke bezittingen tot een hogere overheidsschuld.
Vragen hogere inkomsten per hoofd van de bevolking ook om meer investeringen? Buettner en Wildasin (2010)
vinden bij onderzoek onder 1266 Amerikaanse steden over een periode van 25 jaar dat hogere inkomsten leiden
tot hogere investeringen. Of dit ook tot hogere schulden leidt, blijft in het midden. Benito & Bastida (2004) en
Ashworth et al. (2005) vinden bij hun onderzoeken onder lokale overheden een positief verband tussen de hoogte
van de uitgaven aan kapitaalgoederen en de hoogte van de schulden.
Farnham (1985), Eberts & Fox (1992) en Temple (1994) vinden een positief verband tussen de hoogte van het
inkomen en hoogte van de overheidsschuld bij gemeenten in de Verenigde Staten. Kiewiet & Szakaly (1996) vinden
met een empirisch onderzoek onder 49 staten van de Verenigde Staten over de periode 1961-1990 dat een hoger
inkomen per inwoner en een linkse ideologie een positief effect heeft op de hoogte van de schulden.
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Farnham (1985) en Rivers & Yates (1997) stellen dat bij lokale overheden een grotere bevolkingsomvang de vraag
naar publieke diensten vergroot en daarom leidt tot hogere investeringen. Bij een grotere bevolkingsdichtheid is
meer sprake van stedelijkheid en dat vraagt ook om meer publieke investeringen. Er is daarom in beide gevallen
sprake van hogere schulden. Volgens Rivers & Yates hebben grote gemeenten een betere toegang tot de
kapitaalmarkt dan kleine gemeenten en kunnen daarom makkelijker en goedkoper aan leningen komen. Grote
gemeenten herbergen in de regel ook centrumvoorzieningen voor inwoners uit omliggende gemeenten en dat
vraagt eveneens om meer publieke investeringen. Tot slot is in gemeenten met meer inwoners de afstand tot de
kiezer groter en dat verergert common pool problemen. Dit leidt ook tot hogere financieringstekorten en schulden.
Maar bij een grotere bevolkingsdichtheid zijn er ook schaalvoordelen. In een stad wordt een meter weg gedeeld
met meer mensen dan op het platteland. Het is daarom de vraag of stedelijkheid wel leidt tot meer schulden per
inwoner of juist niet. Ashworth et al. (2005) vinden voor de Vlaamse gemeenten een positief verband tussen
bevolkingsdichtheid en de hoogte van de schulden als gevolg van investeringen. Pettersson-Lidbom (2001) vindt
voor de Zweedse gemeenten echter geen empirisch bewijs voor een verband tussen de bevolkingsdichtheid en de
hoogte van de schulden. Tussen de omvang van de bevolking van een gemeente en de hoogte van de schulden
vindt hij wel een positief verband.
Borge (1995; 2005) en Pettersson-Lidbom (2001) stellen dat de bevolkingsopbouw van invloed is op de hoogte van
de schulden. Jongeren en ouderen doen juist een groter beroep op publieke uitgaven, is het idee. Hogere publieke
uitgaven betekenen in de regel meer publiek bezit en dus meer publieke schuld. Petterson-Lidbom (2001) vindt
voor de Zweedse gemeenten en Borge (2005) voor de Noorse gemeenten een positief verband tussen
bevolkingsopbouw en de hoogte van de schulden. Borge (2005) vindt een sterk verband tussen het aandeel ouderen
en de hoogte van de schulden. In een eerder onderzoek van Borge (1995) kwam het verband tussen het aandeel
jongeren en de hoogte van de schulden niet duidelijk naar voren.
Woo (2003; 2005) gebruikt een common pool benadering om te beargumenteren dat een schevere inkomensverdeling
hogere overheidsuitgaven tot gevolg heeft. Een schevere inkomensverdeling leidt tot meer sociale polarisatie en
daarom moeten er politiek gezien meer uiteenlopende belangen worden bediend voor voldoende politiek draagvlak.
Dat geeft meer druk op de uitgaven en heeft hogere schulden tot gevolg. Woo (2003) vindt met een onderzoek
onder 57 landen een positief verband tussen de scheefheid van de inkomensverdeling en de hoogte van de
overheidsschulden.
Brown (1996) stelt dat met de financiële verhoudingen in landen en in staten een herverdeling van middelen onder
lokale overheden plaatsvindt, waardoor de invloed van demografische, sociale, fysiek-geografische en economische
variabelen op de financiële conditie van lokale overheden wordt verstoord. De financiële verhoudingen verschillen
van land tot land en van staat tot staat. Dit argument kan de verklaring zijn dat Ashworth et al. (2005) voor de
Vlaamse gemeenten en Borge (2005) voor de Noorse gemeenten geen duidelijk verband tussen de hoogte van het
inkomen per inwoner en de hoogte van de overheidsschulden vinden. Bij meer verevening van inkomsten met de
financiële verhoudingen wordt het verband tussen de hoogte van het inkomen per inwoner en de hoogte van de
publieke investeringsuitgaven ondergraven.
Ashworth et al. (2005) vinden voor de Vlaamse gemeenten en Borge (2005) voor de Noorse gemeenten wel een
positief verband tussen de hoogte van het inkomen en de hoogte van wat ze noemen de normale uitgaven. Normale
uitgaven zijn hier de lopende consumptieve uitgaven.
Begrotingsinstituties kunnen te hoge tekorten en overheidsschulden tegengaan.
Opportunistische politici, fiscale illusie bij de kiezers, concurrerende belangengroepen en budget-maximaliserende
overheidsafdelingen rechtvaardigen vanuit een normatief standpunt begrotingsinstituties om de negatieve gevolgen
ervan op de hoogte van tekorten en de overheidsschuld te beperken. De aandacht van economen voor
begrotingsinstituties krijgt een impuls als de val van de Berlijnse muur in 1989 de opmaat vormt voor het Verdrag
van Maastricht. Daarin wordt besloten tot de vorming van een Europese monetaire unie.
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Met de overdracht van de monetaire politiek aan de Europese Centrale Bank worden de lidstaten van de Europese
Unie in zeker opzicht een regionale overheid. Om de monetaire politiek van de nieuw op te richten Europese
Centrale Bank en de stabiliteit van de nieuwe munt te borgen, vinden de regeringsleiders uniforme begrotingsregels
voor de lidstaten nodig. Zo wordt een schuldplafond van 60% van het bbp voor de hoogte van de bruto gevestigde
schuld ingesteld en een tekortnorm van 3% van het bbp voor het jaarlijkse financieringstekort. De Europese
Centrale Bank krijgt als opdracht te sturen op 2% inflatie. In het Europese Verdrag wordt een no-bailout clausule
opgenomen.
Vanaf de jaren negentig doen economen onderzoek naar de werking van begrotingsinstituties. Ze worden zich
ervan bewust dat de kwaliteit van de begrotingsinstituties invloed heeft op de hoogte van de tekorten, de duur van
noodzakelijke ombuigingen en de hoogte van de schulden. Bij lokale overheden worden begrotingsinstituties door
de regionale overheid of de centrale overheid opgelegd. Geldgevers dwingen centrale overheden ertoe naast
begrotingsinstituties voor lokale overheden ook begrotingsinstituties voor zichzelf in te stellen.
Begrotingsinstituties kunnen daarbij een vorm van zelfcontrole voor politici zijn. Kiezers, tot slot, die ook de
belastingbetalers zijn, vragen politici om begrotingsinstituties in te stellen.
Volgens Alesina & Perotti (1996) vallen onder begrotingsinstituties regels waaraan begrotingen numeriek en
vormtechnisch moeten voldoen, procedures voor het begrotingsproces en praktijken volgens welke de budgetten
worden bepaald, en de inkomsten en uitgaven worden gecontroleerd. Voor het bestuderen van begrotingsinstituties
onderscheiden Alesina & Perotti (1999) drie categorieën: regels die de begrotingsruimte beperken, procedures die
de uitkomst van het begrotingsproces beïnvloeden, en regels die de transparantie bevorderen.
De meeste aandacht van economen gaat uit naar regels die de begrotingsruimte beperken. Voorbeelden van deze
regels zijn schuldplafonds, uitgavenplafonds, belastingplafonds en tekortnormen zoals begrotingsevenwicht
volgens de gouden regel. Maar ook hiërarchische stemregels over de omvang van de begroting beperken indirect
de begrotingsruimte. Bij de onderzoeken naar regels die de begrotingsruimte beperken, wordt ook gekeken naar de
hardheid van deze regels. Geldt de norm ex ante (zacht) of ex post (hard) en wat is de tijdshorizon van de beperking?
Geldt de norm voor het financieringstekort van elk begrotingsjaar of juist voor de duur van een bestuursperiode?
Von Hagen (1991), Bunch (1991), Alt & Lowry (1994), Poterba (1994; 1996) en Bohn & Imman (1995) vinden
voor de staten van Amerika dat harde begrotingsregels in de vorm van een ex post eis voor begrotingsevenwicht
leiden tot een significant lagere schuld en snellere aanpassing bij financiële stress. Kiewiet & Szakaly (1996) vinden
daarbij dat wettelijke bepalingen die een absolute limiet aan de hoogte van de schuld in dollars opleggen en een
referendum verplicht stellen voor het aangaan van meer schuld, het meest effectief werken. Dit lijkt bij Kiewiet &
Szakaly ook de verklaring te zijn voor de invloed van een linkse ideologie op de hoogte van de schuld. Bij staten
met een overheersende linkse ideologie komen dit soort wettelijke beperkingen niet voor.
Von Hagen (1991) en Bunch (1991) concluderen dat de staten met stringente regels meer gebruik maken van andere
publieke instellingen voor het uitvoeren van projecten. Voor hun leningen maken deze publieke instellingen gebruik
van overheidsgaranties. Er wordt dus meer gebruik gemaakt van constructies om de begrotingseisen te omzeilen.
Kiewiet & Szakaly (1996) concluderen dat gemeenten in staten waarvan de staat zelf stringente begrotingsregels
heeft, juist hogere schulden hebben dan gemeenten in staten met minder stringente begrotingsregels.
Von Hagen & Harden (1995) kijken zowel naar regels die de begrotingsruimte direct beperken, als naar regels van
het begrotingsproces die indirect effect hebben op de begrotingsruimte. Dit zijn bijvoorbeeld hiërarchische
stemregels over de omvang van de begroting. Ze vinden voor de landen van de Europese Unie dat strengere
begrotingsregels leiden tot lagere tekorten en schulden. Alesina et al. (1999) vinden voor de Latijns Amerikaanse
landen vergelijkbare resultaten en daarbij dat een sterkere positie van de minister van Financiën en van de
uitvoerende staf van het begrotingsproces leiden tot lagere tekorten.
De mate van transparantie van de begroting en van het begrotingsproces zijn ook van invloed op de hoogte van
tekorten en schulden. Alt & Lassen (2006) laten voor negentien OESO-landen zien dat minder transparantie leidt
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tot grotere tekorten. De mate van transparantie verbinden ze daarbij aan de volgende drie factoren: de
begrotingspraktijk van de overheid, het niveau van de berichtgeving door de media en de kennis van kiezers over
begrotingsproblematieken. Alesina et al. (2008) vinden bij een onderzoek onder 83 landen over de periode 19602003 een positief verband tussen een gebrek aan transparantie en corruptie enerzijds en een procyclische begroting
anderzijds. Shi & Sevensson (2006) komen eveneens tot de conclusie dat minder transparantie en een hoger niveau
van corruptie leiden tot hogere tekorten.
De nadelen van regels die de begrotingsruimte beperken.
Het stellen van beperkingen aan de begroting en het begrotingsproces om de tekorten en schulden te beheersen
heeft echter ook nadelen. Alesina & Perotti (1996) wijzen erop dat numerieke begrotingsbeperkingen, zoals een
schuldplafond, economisch inefficiënt zijn. Een plafond voor de hoogte van de schuld of een schuldremmer die
de omvang van het financieringstekort begrenst, kan een optimale belastingvervening belemmeren en ook NeoKeynesiaans stimuleringsbeleid uitsluiten.
Buiter (1999) wijst op andere nadelen van numerieke begrotingsbeperkingen. Hij vindt dat een limiet aan de hoogte
van de schuld of de omvang van het financieringstekort niet kan worden opgehangen aan een nummer. Bij
bijvoorbeeld een lage reële rente kan meer schuld worden gedragen dan bij een hoge reële rente.
Begrotingsbeperkingen die van bovenaf aan bijvoorbeeld de lidstaten van de Europese Unie of aan lokale
overheden zijn opgelegd, zijn in de regel uniform. Uniforme beperkingen, zoals een numeriek schuldplafond,
houden geen rekening met verschillen in economische structuur tussen landen, zoals een grotere rol van de
overheid in bijvoorbeeld de sociale volkshuisvesting en private fondsvorming voor pensioenen. Deze twee
voorbeelden rechtvaardigen een hogere schuld.
Bij bijvoorbeeld sociale volkshuisvesting wordt de schuld die voor de bouw van de woningen is aangegaan, gedekt
door een profijtheffing in de vorm van huurinkomsten. Daardoor komt de schuld die de bodem vormt voor
stabilisatiedoeleinden van de economie, op een hoger niveau te liggen. Een schuldplafond dat geldt voor meerdere
landen, leidt voor een land met een groot bezit aan sociale huurwoningen tot een beperking van het gebruik van
schuldfinanciering voor macro-economische stabilisatie ten opzichte van de andere landen. De extra bezuinigingen
die dat bij een recessie met zich meebrengt om de schuld onder het uniforme schuldplafond te houden, leiden door
de grotere verstoring van het economisch proces tot hogere maatschappelijke lasten.
Een gouden regel als begrotingscriterium bevoordeelt volgens Buiter investeringen in materiële zaken ten opzichte
van investeringen in immateriële zaken als onderwijs. Met een gouden regel wordt hier bedoeld dat overheden
alleen mogen lenen voor investeringen met meerjarig of toekomstig nut en de exploitatierekening in baten en lasten
moet sluiten. Ondanks meerjarig nut kan voor kennisoverdracht niet worden geleend. Dat wreekt zich bij een
terugval aan inkomsten. Bij een gouden regel zijn leningen voor investeringen nog steeds mogelijk, terwijl de
afschrijvingen wel inkomsten vastleggen. Er ontstaat dan een duidelijk geval van tijdinconsistentie van voorkeuren.
Terwijl onderwijs juist gewenst is, is het een post waarop wel kan worden bezuinigd.
Volgens Alesina & Perotti (1996) tasten hiërarchische stemregels over het budget, zoals een gesloten
begrotingsvoorstel van de minister van Financiën waarover alleen kan worden gestemd of het wordt aangenomen
of verworpen, de checks en balances van het begrotingsproces aan. Deze stemregels zijn minder respectvol voor de
rechten van minderheden, omdat ze vanwege het vereiste draagvlak overwegend standpunten van de meerderheid
aanhangen.
Harde begrotingsnormen leiden volgens Alesina & Perotti (1996) tot ondoorzichtigheid. Overheden met ambities
en overheden die voor ombuigingsopgaven staan, worden door harde numerieke normen als
begrotingsbeperkingen gestimuleerd tot: 1. Het maken van optimistische voorspellingen; 2. Het aangaan van off
balance constructies; 3. Het administratief verschuiven van inkomsten en uitgaven in de tijd; 4. Andere creatieve
uitwegen met financieel nadeel of grote risico's; 5. Het opstellen van ondoorzichtige overheidsadministraties; en
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6. Het creëren van ondoorzichtige begrotingsinstituties. Het gebrek aan transparantie dat daardoor ontstaat, is een
bedreiging voor een houdbare overheidsschuld zelf.
Economen als Buiter (1999) en Alesina & Perotti (1999) vinden numeriek beperkende begrotingsregels vanwege
bovengenoemde argumenten niet geschikt voor nationale overheden. Wel pleiten Alesina & Perotti voor een
onafhankelijk regelgevend instituut dat de transparantie bewerkstelligt. Om de transparantie te bevorderen moet
juist worden uitgegaan van algemeen aanvaarde uitgangspunten en standaarden.
Het rentemechanisme beperkt ook de hoogte van tekorten en schulden.
Voor het beheersen van financieringstekorten en de hoogte van overheidsschulden kan in plaats van numerieke
begrotingsregels die de begrotingsruimte beperken, ook op marktwerking door het rentemechanisme worden
teruggevallen. Bij een hogere schuld wordt het risico op wanbetaling hoger ingeschat en vragen verstrekkers van
leningen een hogere rente, waardoor lenen duurder wordt. Dit mechanisme van kredietrantsoenering is aan het
eind van paragraaf 2.3 besproken.
De rantsoenering van kredieten aan de overheid via marktwerking werkt echter alleen soepel en zonder schokken
als wordt voldaan aan een aantal institutionele voorwaarden, waaronder het instellen van begrotingsregels voor
transparantie. Op deze institutionele voorwaarden wordt in paragraaf 2.6 teruggekomen. Door terug te vallen op
kredietrantsoenering via het rentemechanisme voor de beheersing van financieringstekorten en schulden worden
de nadelen voorkomen die het gevolg zijn van bijvoorbeeld een wettelijk schuldplafond en een wettelijke
schuldremmer.
Wat in de volgende paragrafen en hoofdstukken terugkeert.
Politieke en institutionele factoren hebben invloed op de hoogte van de overheidstekorten en schulden en kunnen
daarom financiële problemen veroorzaken. Politieke en institutionele factoren keren daarom als onderwerp terug
in de paragrafen 2.6 en 2.7 en in de hoofdstukken 3 en 5.
Demografische en sociaal-economische factoren kunnen ook van invloed zijn op de hoogte van de tekorten en
schulden. Zo kunnen meer investeringen door lokale overheden als gevolg ervan hogere schulden veroorzaken. De
financiële verhouding tussen de centrale overheid en de lokale overheden verstoren de invloed van demografische
en sociaal-economische factoren op de hoogte van de tekorten en schulden. Dit onderwerp keert terug in paragraaf
2.7 en in de hoofdstukken 5 en 6.
Begrotingsinstituties kunnen de hoogte van overheidstekorten en schulden beperken, maar hebben ook nadelen.
Niet-numerieke normen die ex-ante gelden, zijn makkelijker te omzeilen dan numerieke begrotingsvereisten die
voor de gerealiseerde uitkomsten gelden. Numerieke begrotingsvereisten die ex post gelden, leiden daarom tot een
betere beheersing van tekorten en van de hoogte van de schulden. Begrotingsinstituties keren als onderwerp terug
in paragraaf 2.6 en in de hoofdstukken 3, 4 en 6.
Transparantie van de begroting en van het begrotingsproces zijn een onderdeel van de begrotingsinstituties. Een
gebrek aan transparantie kan de oorzaak zijn van hoge tekorten en schulden en daardoor financiële problemen
veroorzaken. Dit onderwerp keert terug in de hoofdstukken 3, 4 en 6.

§ 2.5 Wanneer is de overheidsschuld te hoog?
In 1979 vangt de tweede oliecrisis aan. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig van de vorige eeuw loopt de reële
rente sterk op. Begin jaren tachtig is sprake van een langdurige wereldwijde recessie. De financieringstekorten en
overheidsschulden van verschillende westerse landen lopen op evenals de belasting- en premiedruk. Om de
overheidsfinanciën niet te laten ontsporen volgen ingrijpende bezuinigingen en moeizame hervormingen.
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Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw vindt ook een stroom aan oliedollars zijn weg naar lage- en middeninkomenslanden, waarop deze landen voor schuldfinanciering steeds afhankelijker worden van buitenlands
kapitaal. Een sprong qua economische ontwikkeling komt in deze landen echter (nog) niet van de grond. Vanaf
1981 ontsporen verschillende van deze lage- en middeninkomenslanden, zoals Mexico en Peru, financieel en
monetair door de sterk stijgende rente, de sterk fluctuerende grondstofprijzen en de wereldwijde recessie (Gillis et
al., 1996).
Wat is de grens van een houdbare overheidsschuld?
Bij economen krijgt vanaf het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw door het ontsporen van de
overheidsfinanciën van verschillende landen de hoogte van de overheidsschuld de volle aandacht. In paragraaf 2.3
is Domar (1944) aangehaald, die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog liet zien waar in logisch opzicht de
grens voor de evenwichtsschuldquote ligt. Door met schuld gefinancierde overheidsinvesteringen die economische
groei meebrengen, stijgen de inkomsten en ontstaat een structureel financieringstekort als bron voor extra uitgaven.
Maar het mechanisme werkt bij dalende inkomsten spiegelbeeldig. Vanaf de jaren tachtig gaat de vraag in de
economische wetenschap dan ook luiden: Wat is een houdbare overheidsschuld?
Bij het zoeken naar een antwoord op die vraag komt de nadruk op de betaalbaarheid van de schuld te liggen. De
gangbare opvatting wordt dat het antwoord of een schuld betaalbaar is, in de toekomst ligt opgesloten. De
toekomstige economische ontwikkeling is echter moeilijk goed te voorspellen. Een belangrijk te overwinnen
probleem wordt dan ook: Hoe meten we de houdbaarheid van een overheidsschuld? In de jaren negentig wordt
het vraagstuk houdbare overheidsfinanciën in de westerse landen uitgebreid naar de context van de vergrijzing en
de betaalbaarheid van sociale voorzieningen.
Cooper & Sachs (1984) bouwen verder op het werk van Sachs & Cohen (1982) en werken het vraagstuk over de
maximale hoogte van de schuld van een land uit in een macro-economisch model. Ze vragen zich af tot welke
hoogte de buitenlandse schuld van een land kan stijgen zonder dat geldgevers stoppen met het (her-)financieren
van het land met vreemd geld. Ze beperken het vraagstuk tot een buitenlandse schuld, omdat een binnenlandse
schuld vanuit een nationaal oogpunt geen schuld is. Tegenover de binnenlandse schulden staan ook nationale
vorderingen. Ze breiden het vraagstuk uit met buitenlandse schulden van private partijen, omdat vanuit het
oogpunt van een sociale planner de schuldverplichtingen van zowel een buitenlandse overheidsschuld als
buitenlandse schulden van private partijen op het nationale inkomen drukken. Het vraagstuk is daarmee iets breder
geformuleerd dan het vraagstuk tot welke hoogte de overheidsschuld van een land kan stijgen zonder dat geldgevers
ophouden de overheid te (her-)financieren met vreemd geld.
De maximale hoogte van de schuld wordt bij Sachs & Cohen bepaald door een solvabiliteitscriterium. Ze gaan
daarbij uit van rationele mensen met perfecte toekomstverwachtingen. Het solvabiliteitscriterium van Sachs &
Cohen houdt in dat met het toekomstige inkomen de huidige schuld inclusief de verschuldigde rente kan worden
terugbetaald. De netto-contante waarde van de opbrengst uit toekomstige (handels-)overschotten en de
toekomstige rentebetalingen op de uitstaande buitenlandse schuld moet groter of gelijk zijn dan de hoogte van de
huidige buitenlandse schuld. Sachs & Cooper stellen namelijk dat in een rationale wereld met perfecte
toekomstverwachtingen in beginsel niemand een land geld leent als de schuld niet wordt terugbetaald.
Naast dit solvabiliteitscriterium worden door Cooper & Sachs in een spelsituatie twee zwaardere beperkingen in
beeld gebracht. Ze beschrijven een liquiditeitsvoorwaarde bij een herfinancieringsrisico als sprake is van meerdere
geldgevers, en de kans op strategische wanbetaling door een land ondanks solvabele financiën als sprake is van
meerdere geldgevers. Daaruit blijkt onder andere dat geldgevers een land ook geld blijven lenen als ze daaraan meer
verdienen dan het verlies op de schuldverplichtingen bij wanbetaling door het land. Ook dat is rationeel.
Blanchard (1984) beperkt het vraagstuk van een houdbare schuld tot de overheidsschuld. Blanchard hanteert
daarbij een scherper criterium voor een houdbare schuld dan het solvabiliteitscriterium van Cooper en Sachs.
Blanchard gaat uit van een model waarbij de overheid een financieringsresultaat heeft dat door ombuigingen in een
~ 39 ~

begrensd tempo kan toenemen tot een maximaal surplus. De vraag die hij stelt voor het beoordelen of sprake is
van houdbare overheidsfinanciën, luidt: Kan de overheid bij een gegeven rente en groeivoet en een verslechtering
van de economie, de schuldquote minimaal stabiliseren?
Bij Blanchard moet dus voor houdbare overheidsfinanciën uit een stresstest blijken dat de overheid met
ombuigingen de stijging van schuldquote kan opheffen. Evenals Keynes (1936) uit paragraaf 2.3 neemt Blanchard
met het stabiliseren van de schuldquote het standpunt in dat de overheid de aflossingsverplichtingen kan
herfinancieren en de schuld in de toekomst niet in zijn geheel hoeft terug te betalen.
Hamillton & Flavin (1986) ontwerpen een test om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in beeld te brengen.
Ze stellen dat een overheidsschuld niet-stationair is als uit een tijdserie over de overheidsfinanciën blijkt dat de
schuldquote (als aandeel van het bbp) kleiner is dan de netto contante waarde van de som van die schuldquote, de
begrote rente en het begrote primair surplus exclusief rente als aandeel van het bbp. De overheidsschuld is dan
onhoudbaar. Het primair surplus is hier het verschil tussen de uitgaven exclusief rente en de inkomsten exclusief
rente. Daarmee worden de financieringsresultaten van de (netto-)investeringen ook meegenomen. Met deze
methodiek worden verschillende studies naar de houdbaarheid van de overheidsfinanciën van landen gepubliceerd.
Hamilton & Flavin gaan er dus vanuit dat voor een houdbare schuld de schuldquote naar zijn oude niveau moet
worden teruggebracht.
Trehan & Walsh (1988) nemen een andere invalshoek voor een test voor het beoordelen van de houdbaarheid van
de begrotingspolitiek van een land. Zij stellen dat wanneer het primair surplus als aandeel van het bbp minimaal
met dezelfde richtingscoëfficiënt stijgt als de schuldquote door rente aangroeit, er sprake is van een houdbare
schuld. Met deze methodiek worden eveneens verschillende studies naar de houdbaarheid van de (overheids-)
financiën van landen gepubliceerd.
Buiter (1985) formuleert een solvabiliteitscriterium voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën dat uitgaat
van het netto vermogen van de overheid.3 Dit netto vermogen, dat volgt uit de waarde van de bezittingen minus
de schuldverplichtingen, mag niet negatief worden. Daarvoor moet de netto-contante waarde van de toekomstige
uitgaven kleiner of gelijk zijn aan de som van het huidige netto vermogen en de netto-contante waarde van de
toekomstige inkomsten uit belasting en monetaire financiering. De bezittingen, die onderdeel uitmaken van het
netto vermogen, bestaan daarbij uit bezittingen die kunnen worden vermarkt, en bezittingen die niet kunnen
worden vermarkt. De bezittingen die kunnen worden vermarkt, moeten volgens Buiter worden gewaardeerd tegen
de netto-contante waarde van de toekomstige inkomsten. De bezittingen die niet kunnen worden vermarkt, moeten
worden gewaardeerd tegen de netto-contante waarde van de toekomstige maatschappelijke opbrengst.
De netto-contante waarde van de toekomstige inkomsten en toekomstige maatschappelijke opbrengsten van
overheidsbezittingen is echter moeilijk of niet meetbaar en de gegevens daarvoor zijn moeilijk te verzamelen, merkt
Unger (2005) op. Da Costa & Juan-Ramon (2006) geven aan dat de vervaardigingsprijzen van overheidsbezittingen
wel kunnen worden vastgelegd, maar dat vervolgens de wijzigingen in de marktwaarde van veel
overheidsbezittingen niet zijn vast te stellen, omdat er voor veel overheidsbezittingen geen markt bestaat.
Het netto vermogen van een overheid is dus moeilijk of niet in beeld te brengen. Van der Lei (2009b) stelt daarnaast
dat territoriale overheden, in dit geval gemeenten, niet worden geliquideerd en de bezittingen daarom bij
wanbetaling nooit allemaal worden verkocht. Om deze reden draait het bij overheden juist om de vraag of met het
inkomen de schuldverplichtingen blijvend kunnen worden betaald in plaats van om de vraag of de reserves van het
netto vermogen toereikend zijn. Dus waarom zouden de reserves van het netto vermogen niet negatief mogen zijn?
Het solvabiliteitscriterium van Buiter wordt in de literatuur over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën van
landen niet verder uitgewerkt. Buiter neemt zelf in een later artikel met Patel (1992), zoals even verderop in deze
paragraaf zal blijken, ook een ander standpunt in.
Da Costa & Juan-Ramón (2006) werken evenals Buiter een benadering uit, waarbij de niet-financiële bezittingen
en financiële bezittingen bij de analyse van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën worden betrokken. Ze
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kijken daarbij naar het rendement van de niet-financiële bezittingen en de invloed ervan op de evolutie van de
schuld. Voor de uitgaven maken ze een onderscheid in consumptieve uitgaven en investeringsuitgaven. Voor de
toekomstige begrotingspolitiek voeren ze als solvabiliteitscriterium de eis ‘stabilisatie van de waarde van het netto vermogen
als aandeel van de inkomsten’ op. Ze concluderen dat bij dit solvabiliteitscriterium een aanvullend criterium voor
houdbare overheidsfinanciën nodig is, omdat anders de schuld nog steeds kan ontsporen door te hoge
investeringen in niet-financiële bezittingen. Hoge investeringen tasten via het resultaat in baten en lasten pas in de
loop van de tijd het netto vermogen geleidelijk aan. Een solvabiliteitscriterium ‘stabilisatie van de waarde van het netto
vermogen als aandeel van de inkomsten’ voldoet om die reden niet.
Buiter & Patel (1992) sluiten zich aan bij het gezichtspunt van Blanchard en vinden het solvabiliteitscriterium dat
de schuld met toekomstige financieringsoverschotten geheel moet worden afbetaald, te beperkend. Buiter & Patel
stellen dat houdbare overheidsfinanciën een begrotingspolitiek inhoudt die de schuld als aandeel van het bruto
binnenlands product minimaal stationair houdt. De evenwichtsschuldquote die hierbij hoort, wordt ook wel een
stationaire schuld genoemd. Hiervoor geldt slechts de voorwaarde dat de netto contante waarde van de toekomstige
financieringsresultaten (inclusief rentebetalingen) groter dan of gelijk is aan nul.
Bohn (1995; 2007) laat zien dat een begrotingspolitiek die vooraf met het solvabiliteitscriterium als houdbaar wordt
geclassificeerd, in een onzekere wereld op de middellange termijn onhoudbaar kan zijn. Bij het testen van de
houdbaarheid wordt in de regel gebruik gemaakt van ramingen van de trendmatige economische groei en de
trendmatige inflatie. Maar de inflatie, de economische groei en ook de financieringsresultaten fluctueren tussen
jaren. Hoewel het gemiddelde van deze variabelen overeenkomt met de trendmatige cijfers, kan er sprake zijn van
een afwijkende uitkomst. Zo kan een begrotingspolitiek die in een onzekere wereld een stationaire schuld en dus
houdbare schuld oplevert, vooraf met het solvabiliteitscriterium als onhoudbaar worden geclassificeerd en vice
versa.
Bohn stelt daarom een ander houdbaarheidscriterium voor. Als de begrotingspolitiek voldoende sterk reageert op
een toename van de schuldquote door aanpassing van het primair surplus als aandeel van het bbp, is sprake van
een houdbare schuld. De beleidsreactie moet voldoende sterk zijn om minimaal een stationaire schuld op te leveren.
Met de methodiek van Bohn worden verschillende studies naar de houdbaarheid van de overheidsfinanciën van
landen gepubliceerd die kijken naar de begrotingspolitiek uit het verleden.
Frenkel & Razin (1996) voeren een transversality condition op bij het gebruik van het criterium stationaire schuld bij
houdbaarheidstesten voor de middellange termijn. De netto-contante waarde van de toekomstige schuld in het
oneindige moet uiteindelijk toch nul zijn. Dit wordt ook wel de non-Ponzi conditie genoemd. Een rationele agent
met perfecte toekomstverwachtingen leent niet aan een overheid die zijn schuldverplichtingen niet geheel nakomt,
is de redenatie achter de non-Ponzi conditie. Met de aanvullende conditie moet voor een stationaire schuld op de
middellange termijn de schuldquote aan het eind van de beschouwde periode niet alleen stabiel zijn, maar dalen. In
dat geval wordt de schuld in de verre toekomst in zijn geheel verevend.
Collignon & Mundschunk (1999) wijzen er op dat onhoudbare overheidsfinanciën in de regel ontstaan als gevolg
van een binnenlandse of externe schok. Als de overheid voor de schok de schuldverplichtingen al (deels) met
leningen herfinanciert, bemoeilijkt dat het aanpassingsproces voor het weer realiseren van een stationaire schuld.
Uit hun onderzoek naar Europese landen concluderen ze dat schuldproblemen voornamelijk ontstaan door: 1.
hoge rentes op stijgende overheidsschulden; 2. terugvallende economische groei, waardoor het niveau van een
houdbare schuld lager komt te liggen; en 3. trage aanpassing aan een structurele wijziging van de economische
omstandigheden.
Een maatregel om een oplopende schuldquote door financieringstekorten te keren, is het verhogen van de
belastingen. Mc Callum (1984) wijst erop dat hoge belastingen verzet van de bevolking en bedrijven kunnen
oproepen. Hoge belastingen kunnen ook leiden tot belastingontwijking door inwoners en bedrijven. Hoge
belastingen kunnen tot slot leiden tot belastingvlucht, doordat inwoners verhuizen en bedrijven activiteiten
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verplaatsen. Deze reacties op een belastingverhoging kunnen volgens Mc Callum leiden tot onhoudbare
overheidsfinanciën.
Kraay & Nehru (2006) concluderen met hun onderzoek naar financiële stress bij lage- en middeninkomenslanden
dat de kwaliteit van het politieke beleid en de instituties, naast een hoge schuld en economische schokken, een
belangrijke verklarende factor is voor het ontstaan van financiële stress. Om de invloed ervan voor financiële stress
bij landen te bepalen maken ze gebruik van de uitkomsten van landen op de Country Policy and Institutional Assesment
(CPAI-test) van de Wereldbank (www.worldbank.org) voor de kwaliteit van het politiek beleid en de instituties.
De CPIA-test van de Wereldbank geeft met een indexcijfer, waarvoor een score van 1 tot en met 6 kan worden
behaald, een oordeel over de politieke en institutionele conditie van een land. De CPIA-test zelf kijkt daarvoor naar
16 criteria die zijn ingedeeld in de vier clusters: 1. economisch beleid; 2. structureel politiek beleid; 3. beleid voor
sociale participatie en rechtvaardigheid; en 4. management van de publieke sector en publieke instituties.
Na de millenniumwisseling ontwikkelt het concept houdbare overheidsfinanciën zich mede door inspanningen van
het Internationaal Monetair Fonds (IMF, 2003; 2005; 2008; 2013) en de Wereldbank (Burnside, 2005) tot
deterministische kasstroommodellen voor voorspellingen op de middellange termijn van de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën van nationale overheden. In deze kasstroommodellen wordt de toekomstige ontwikkeling van
de schuldquote eenduidig bepaald door onafhankelijke variabelen, zoals de huidige schuld, de inkomsten en
uitgaven bij ongewijzigd beleid, de rente, de verwachte inflatie, de economische groei en de geplande ombuigingen.
Het IMF en de Wereldbank hanteren bij hun Debt Sustainability Assesments als houdbaarheidscriterium voor de
overheidsschuld het solvabiliteitscriterium dat de schuld inclusief rente in de verre toekomst in zijn geheel moet
worden terugbetaald. Daarvoor moet op de middellange termijn de schuldquote tenminste worden gestabiliseerd
en dalen. De houdbaarheidstesten van het IMF bevatten daarnaast een weging voor de uitkomst op Country Policy
and Institutional Assesment (CPAI-test) van de Wereldbank (www.worldbank.org). Met de uitkomst van de CPAI-test
wordt de absolute bovengrens voor de schuldquote van een land ingeschat, waarboven de kans op financiële stress
minimaal 25% bedraagt.
In het kader van vergrijzing van de bevolking in Westerse landen worden ook houdbaarheidsstudies uitgevoerd
voor de lange termijn naar de betaalbaarheid van pensioenen en zorgkosten. Ook bij deze onderzoeken wordt
gebruik gemaakt van het solvabiliteitscriterium dat de schuld in de verre toekomst in zijn geheel moet worden
terugbetaald. Thio (2002) laat voor de lange termijn houdbaarheidsberekeningen van het Centraal Planbureau
(2000) over de Nederlandse overheidsfinanciën en vergrijzing zien dat bij kleine wijzigingen in de aannames over
de inflatie, de rente en de economische groei, waarbij de rente gelijk of hoger is dan de economische groei, de
uitkomst wijzigt van onhoudbaar in ruimschoots houdbaar.
Wyplozs (2007; 2011) vindt eveneens dat door de onvoorspelbaarheid op de lange termijn van variabelen, zoals
inflatie en economische groei, de deterministische kasstroommodellen voor houdbaarheidsberekeningen alleen
geschikt zijn voor de middellange termijn. Daarbij moet volgens hem het ijkpunt voor de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën een stationaire schuld zijn. Om onzekerheid in de toekomst op te vangen kan volgens Wyplozs
(2007) met enkele stress-scenario's worden gewerkt. Een uitbreiding die al eerder is voorgesteld door Hemming &
Petrie (2000). Daarbij moet de reactie van de overheidsorganisatie op de stress-scenario’s worden meegenomen.
Daarmee wordt goed bekeken aangesloten bij het criterium van Blanchard uit 1984 als grens voor de houdbaarheid
van de overheidsfinanciën.
Het testen van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën beperkt zich niet alleen tot de financiën van landen.
Ianchovichinc et al. (2006) geven een voorbeeld van een deterministische houdbaarheidstest bij de regionale
overheid Tamil Nadu, een deelstaat van India. In die houdbaarheidstest wordt rekening gehouden met onzekerheid
en met de financiële verhouding met de centrale overheid. Van der Lei (2015a) brengt met de methode voor alle
individuele Nederlandse gemeenten het houdbaarheidstekort in beeld.
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Op de vraag hoe de houdbaarheid van de overheidsschuld met een kengetal in beeld kan worden gebracht, worden
verschillende suggesties gedaan. Blanchard (1990) stelt voor om uit te gaan van de hoeveelheid extra
belastingeninkomsten die nodig zijn om houdbare overheidsfinanciën op de middellange termijn te realiseren. Dit
belastinggat kan worden uitgedrukt in procenten van het bruto binnenlands product. Buiter (1985) stelt voor om
in de teller van een dergelijk kengetal uit te gaan van het tekort aan primair surplus dat nodig is voor stabilisatie van
de schuldquote. Dit zogenaamde primair surplusgat kan worden uitgedrukt als een percentage van de inkomsten.
Wat is de numerieke grens voor een te hoge overheidsschuld?
Bij het vraagstuk wat de (on-)houdbaarheid van een schuld bepaalt, zijn houdbaarheidscondities, zoals een
stationaire schuld, geformuleerd. Met die condities wordt echter geen oordeel over de hoogte van de schuld, de
hoogte van de belastingdruk en de hoogte van het voorzieningenniveau gegeven. De schuld kan ook op grote
hoogte worden gestabiliseerd. Naarmate dit niveau hoger ligt, blijft er na het voldoen van de schuldverplichtingen
minder over voor publieke uitgaven of zijn daar hogere belastingen voor nodig. Dat kan op zijn beurt de
economische groei aantasten en leiden tot onhoudbare schulden. De houdbaarheidsconditie ‘het kunnen realiseren van
een dalende schuldquote op de middellange termijn als reactie op een slechtweer-scenario’ definieert daarmee niet de financiële
ruimte.
Zijn er empirische bevindingen of theorieën die aangeven waar de grenzen voor de hoogte van een overheidsschuld
in numerieke zin liggen? Deze vraag doet er bijvoorbeeld toe bij het beoordelen van de hoogte van een centraal
opgelegd schuldplafond, zoals het schuldplafond van de Europese Unie voor de deelnemende landen van 60%
bbp. Is dit schuldplafond van 60% van het bruto binnenlands product (bbp) niet te laag en wordt daarmee het
groeipotentieel van de economie onvolledig benut? Of is dit plafond te hoog vastgesteld?
Buiter (1985) laat aan de hand van de historie van de overheidsschuld van Groot-Brittannië zien dat een zeer hoge
schuld houdbaar kan zijn. De overheidsschuld van Groot-Brittannië werd in de recente geschiedenis na 1800
tweemaal op een niveau van meer dan 270% van het bbp gestabiliseerd en vervolgens afgebouwd tot een niveau
van onder de 60% van het bbp.
In paragraaf 2.3 is Domar (1944) behandeld, die het vraagstuk over de hoogte van de schuld in verband bracht met
de groei van het nationaal inkomen. Schuldfinanciering van investeringen brengt economische groei met zich mee.
Door die groei stijgt het inkomen van de overheid, waardoor de structurele financieringstekorten een extra bron
van inkomsten gaan vormen. Buchanan (1967) wilde daarom het lenen door de overheid beperken tot alleen
investeringen met een overduidelijk economisch rendement voor de maatschappij. Het onderwerp schuld en
economische groei krijgt vanaf eind jaren tachtig opnieuw aandacht in de economische wetenschap. Met de
afwikkeling van de schuldenproblematiek van lage- en middeninkomenslanden in de jaren tachtig brengt Krugman
(1988) de definitie voor wat een te hoge schuld is, wederom in verband met economisch rendement.
Door het mechanisme van kredietrantsoenering kan een overheid niet eindeloos schulden aangaan om de
economische groei tijdens een recessie op peil te houden of met overheidsinvesteringen de economische groei te
bevorderen. Bij hogere schulden neemt de rente toe en daarmee nemen de kosten van maatschappelijke
investeringen toe en daalt het rendement van die investeringen. Bij te veel investeringen zal daarbij ook het
rendement van de investeringen zelf afnemen. Krugman wijst daarom op de debt-overhang theorie voor bedrijven en
stelt dat er mogelijk ook voor overheidsschuld een zogenaamde debt-Laffer-curve bestaat.
Er is volgens Krugman een optimaal punt voor de hoogte van de overheidsschuld, waarbij het rendement van de
met schuld gefinancierde uitgaven voor de economie optimaal is. Voorbij dat punt neemt het rendement af en
wordt op een gegeven punt negatief, zodat het de economische groei drukt. Geen schuld levert daarmee ook een
lagere economische groei op. De vraag die vervolgens onder economen rijst, luidt: Is het verband tussen de hoogte
van de schulden en economische groei lineair of juist kwadratisch? Een debt-Laffer-curve veronderstelt een
kwadratisch verband.
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Zoals hiervoor door economen bij het vraagstuk houdbare schuld werd vastgesteld, wordt de houdbaarheid van
de overheidsfinanciën juist bij een economische schok op de proef gesteld. Dat betekent dat er eigenlijk twee
grenzen zijn voor een erg hoge schuld, een ondergrens voor aanvang van de schok en een bovengrens bij stabilisatie
van de schuldquote. Indien een debt-Laffer-curve bestaat, is het de vraag of er wel voldoende ruimte voor leningen
als remweg overblijft, als de hoogte van de schuld in goede tijden tot op het optimale punt wordt gebracht. Is dat
niet het geval dan gaat bij een economische schok de overheidsschuld een negatieve bijdrage aan de economie
leveren. In die zin kan de zoektocht naar een optimale overheidsschuld worden opgevat als een zoektocht naar een
prudent niveau voor de hoogte van de schuldquote.
Patillo et al. (2011) construeren een debt-Laffer-curve van de data van de 93 lage- en middeninkomenslanden over de
periode 1969-1998. Een kwadratische functie voor het verband tussen de schuld en de groei blijkt het beste te
passen. Ze vinden voor deze landen dat de schuld gemiddeld genomen een negatieve impact krijgt op de
economische groei bij een overheidsschuldquote groter dan 35%-40% van het bbp en bij een buitenlandse schuld
groter dan 160%-170% van de omvang van de export. Ze wijzen op de behoorlijke spreiding rond dit gemiddelde.
Voor middeninkomenslanden liggen de grenzen iets hoger.
Kraay & Nehru (2006) kijken wanneer de 132 lage- en middeninkomenslanden hun buitenlandse
schuldverplichtingen niet meer kunnen nakomen. Dit hangt volgens hun onderzoek samen met de hoogte van de
schuldverplichtingen, de indicator over de kwaliteit van het politieke beleid en instituties van de CPAI-test van de
Wereldbank en met de economische groei. Er blijkt een sterke afruil te bestaan tussen de kwaliteit van het politieke
beleid en de instituties aan de ene kant en de hoogte van de schulden aan de andere kant. Bij een goede score op
de kwaliteit van het politieke beleid en de instituties kan een twee tot drie keer zo hoge schuld worden gedragen
(160% van de export tegenover 75% van de export). Bij de middeninkomenslanden is deze afruil iets minder groot
dan bij de lage-inkomenslanden. De middeninkomenslanden zijn vanwege hun grotere gerichtheid op export juist
gevoeliger voor economische schokken, die de economische groei negatief beïnvloeden.
Ook Manasse et al. (2003) concluderen voor middeninkomenslanden dat de variabelen de hoogte van de schulden,
de economische groei en de politieke en institutionele gesteldheid voor het grootste deel bepalen of een land in
een situatie van financiële stress belandt.
Rheinhart & Rogoff (2010) vinden onder 20 hoge-inkomenslanden in de na-oorlogse periode dat een
overheidsschuld van boven de 90% van het bbp gemiddeld leidt tot een significant lagere groei. Onder deze grens
van 90% van het bbp zijn er gemiddeld genomen geen opvallende verschillen in economische groei. Aanvullend
vinden ze voor opkomende economieën (middeninkomenslanden) dat boven een grens van 60% van het bbp voor
de buitenlandse schuld uitgedrukt in de nationale munt, de economische groei gemiddeld ook veel lager is. Bij een
buitenlandse schuld boven de 90% van het bbp loopt in opkomende economieën de inflatie sterk op.
De oorzaak voor de significant lagere groei boven deze grenzen komt volgens Rheinhart & Rogoff (2010) door
debt intolerance. Voorbij een bepaalde grens schieten de risicopremies omhoog, die marktpartijen aan overheden voor
leningen rekenen. Het mechanisme van kredietrantsoenering gaat dan werken. Daardoor worden overheden
gedwongen te bezuinigen, wat een negatief effect op de economische groei heeft. Overigens worden de resultaten
van Rheinhart & Rogoff (2010) betwijfeld door Hermdon et al. (2013), die de grens van 90% van het bbp niet
vinden als voor een coderingsfout wordt gecorrigeerd en een andere weging aan verschillende verklarende
determinanten wordt toegekend.
Nederland is een hooginkomensland. Koetsier & Unger (2011) brengen een debt-Laffer-curve voor Nederland in
beeld en berekenen de grenzen voor de Nederlandse overheidsschuld. Ze vinden voor Nederland een kwadratische
debt-Laffer-curve. Positieve effecten van een overheidsschuld op de economische groei komen volgens Koetsier &
Unger voort uit bijvoorbeeld leningen voor infrastructuur. Ze stellen dat voorbij het optimale punt voor de hoogte
van de schuldquote de negatieve effecten gaan overheersen door afnemende meeropbrengsten van investeringen,
door lagere private investeringen vanwege crowding out door de overheidsschuld, en door een hogere rente op de
overheidsschuld vanwege een hogere risicopremie. Zij zien dus crowding out van private investeringen naast
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kredietrantsoenering en afnemende meeropbrengsten van hogere investeringen als een aanvullende oorzaak voor
een negatieve bijdrage aan de economische groei.
Naast een optimale hoogte van de schuldquote, waarbij de bijdrage van de schuld aan de economische groei het
hoogst is, onderscheiden Koetsier & Unger een zachte drempelwaarde en een harde drempelwaarde voor de hoogte
van de schuldquote. De zachte drempelwaarde is een schuldquote voorbij het optimum, waarbij de schuld een
bijdrage aan de economische groei levert die even hoog is als bij een schuldquote van 0% van het bbp. Volgens
Koetsier & Unger ligt deze zachte drempelwaarde voor Nederland tussen de 89% en 103% van het bbp. De harde
drempelwaarde is een schuldquote voorbij het optimum waarboven de bijdrage van de schuld aan de economische
groei negatief is. Naar hun schatting ligt deze harde drempelwaarde voor Nederland tussen de 125% en 129% van
het bbp.
De Nederlandse overheidsschuld van 66% van het bbp in 2011 ligt volgens Koetsier & Unger even voorbij het
optimale punt. Unger (2005) heeft eerder een schatting voor de lage limiet voor de Nederlandse overheidsschuld
gegeven, waarbij er voldoende remweg aan leencapaciteit overblijft om een economische schok op te vangen
zonder dat de schuld ophoudt een bijdrage te leveren aan de economische groei. Die ligt volgens haar niet ver weg
van 40% à 50% van het bbp.
Wat in de volgende paragrafen en hoofdstukken terugkeert.
Voor houdbare overheidsfinanciën moet bij een slechtweer-scenario de schuldquote worden omgebogen naar een
schuldquote die daalt. Bij het berekenen van de houdbaarheid van de overheidsschuld moeten voor een volledig
beeld de financieringsresultaten van de (netto-)investeringen worden meegenomen. Het solvabiliteitscriterium voor
een houdbare overheidsschuld keert terug in de hoofdstukken 4, 5 en 6.
De criteria ‘netto vermogen van nihil’ of ‘stabilisatie van de omvang van het netto vermogen’ voldoen niet als criterium voor
houdbare overheidsfinanciën, omdat het netto vermogen niet goed is te bepalen, leningen voor
investeringsuitgaven het netto vermogen niet aantasten en overheden niet worden geliquideerd. Een toets of deze
criteria voor gemeenten wel voldoen, keert terug in de hoofdstukken 4 en 5.
Een stijgende marktrente bij stijgende schulden, een achterblijvende groei van de inkomsten of een terugval ervan
door een economische schok, en de kwaliteit van het politiek beleid en de instituties verklaren in hoge mate de
kans op financiële stress bij een overheid. Daarbij kunnen verzet tegen of ontwijking van hoge belastingen, een
belastingvlucht bij hoge belastingen, een kapitaalvlucht en een trage aanpassing bij een structureel lagere
economische groei ook financiële stress bij overheden veroorzaken. Deze argumenten keren terug in paragraaf 2.7
en in de hoofdstukken 5 en 6.
Een berekening van de houdbaarheid van de overheidsschuld brengt niet in beeld op welke hoogte de schuld wordt
gestabiliseerd en wat de uitgaven aan voorzieningen en de belastingdruk daarbij zijn. Dit heeft echter wel invloed
op de economische groei en daarmee op de uitkomst van de houdbaarheidsberekening zelf. Voor een oordeel over
de gezondheid van de overheidsfinanciën is daarom een brede benadering nodig. Deze conclusie keert terug in
paragraaf 2.7 en in de hoofdstukken 4, 5 en 6.
Overheidsinvesteringen zijn nodig voor economische groei en tot op zekere hoogte veroorzaken met schulden
gefinancierde investeringsuitgaven extra economische groei. Bij hoge schulden neemt die bijdrage aan de
economische groei echter af en wordt op een gegeven moment zelfs negatief. Om te voorkomen dat de schuldquote
bij een recessie niet te hoog oploopt en de met schulden gefinancierde uitgaven zelf de economische groei
afremmen, moet in goede tijden een prudent niveau voor de schuldquote worden aangehouden. Deze conclusie
keert terug in de hoofdstukken 4, 5 en 6.
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§ 2.6 Macro-economische sturing vraagt om regels voor het leengedrag van lokale overheden.
Uit paragraaf 2.3 blijkt dat rond de Tweede Wereldoorlog schuldfinanciering wordt ontdekt als instrument voor
macro-economische stabilisatie. Na de Tweede Wereldoorlog gaan meerdere Westerse landen over naar een
begrotingspolitiek gericht op een meer evenwichtige ontwikkeling van de economie. Ze zetten schuldfinanciering
in voor stabilisatie van de economie. Met deze nieuwe rol van de overheid op het gebied van macro-economische
stabilisatie, maar ook door de toename van herverdeling via overdrachten van de centrale overheid aan lokale
overheden in de jaren dertig en de naoorlogse jaren, rijst de vraag welke taak van de overheid bij welke overheidslaag
thuishoort. Economen gaan zich afvragen of het gewenst is dat lokale overheden ook aan macro-economische
stabilisatie met schulden gefinancierde uitgaven doen, of dat het lenen door lokale overheden juist door de centrale
overheid moet worden beperkt tot lenen voor investeringsuitgaven.
Macro-economische stabilisatie met schuldfinanciering wordt bij voorkeur bij de centrale overheid belegd.
Musgrave (1959) is een van de eerste economen die zich met het vraagstuk over het toedelen van taken aan de
verschillende overheidslagen bezighoudt. Hij onderscheidt daarvoor de volgende drie functies van een overheid:
een allocatiefunctie, een herverdelingsfunctie en een stabilisatiefunctie.
De moderne overheid biedt niet alleen publieke goederen aan, zoals wegen, rechtsbescherming in het
maatschappelijk verkeer en landsverdediging door dijken en een leger (allocatiefunctie). De moderne overheid grijpt
daarnaast in op het economisch leven door herverdeling van private inkomens en vermogen. Dit om met belasting
gefinancierde armenzorg een minimum levensstandaard aan alle inwoners te garanderen en bepaalde goederen als
onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen bereikbaar te maken (herverdelingsfunctie). Ook grijpt de overheid
in door economische schokken op te vangen met belastingverevening, het bieden van inkomenszekerheid bij
werkloosheid, of zelfs door stimulering van de economie met schuld gefinancierde uitgaven (stabilisatiefunctie).
Volgens Musgrave is monetaire politiek bij een nationale munt een nationale aangelegenheid. Ook de
stabilisatiefunctie door middel van tekortfinanciering van uitgaven en de bekostiging van de herverdelingsfunctie
horen volgens Musgrave thuis bij de centrale overheid. Daarvoor voert hij de volgende argumenten op: 1. Het
aangaan van overheidsschulden op centraal niveau is goedkoper dan op lokaal niveau, omdat de verhandelbaarheid
van een centrale overheidsschuld door de grotere volumes schuldpapier groter is en de centrale overheid de
belastingen makkelijker dan lokale overheden kan verhogen om blijvend aan zijn schuldverplichtingen te kunnen
voldoen; 2. Met schulden gefinancierde impulsen lekken sneller weg over de gemeentegrenzen dan over de
landsgrenzen. Lokale impulsen zijn daardoor inefficiënter; 3. Economische schokken manifesteren zich in de regel
nationaal en symmetrisch over regio’s en vereisen daarom een nationaal antwoord; en 4. De nationale overheid is
door zijn omvang en schaal beter in staat invloed uit te oefenen op de economische ontwikkeling. De financiële
slagkracht en de reikwijdte van de nationale overheid zijn groter.
Volgens Musgrave horen lokale overheden daarom alleen lokale publieke voorzieningen in stand te houden. De
lokale publieke voorzieningen kunnen ook een herverdelingsfunctie vervullen, zolang sprake is van uniforme
kaders voor deze herverdeling die nationaal worden vastgesteld. Als daar geen sprake van is, wordt het draagvlak
voor herverdeling van inkomens en vermogens te veel uitgehold, doordat de inwoners gaan stemmen met de voeten
tussen lokale overheden.
Lokale overheden horen volgens Musgrave en vele economen na hem de economie niet actief met schulden
gefinancierde uitgaven te stabiliseren. Het lenen voor lopende consumptieve uitgaven door lokale overheden moet
daarom worden ontmoedigd. Vanwege deze rolverdeling tussen overheidslagen hoort schuldfinanciering van
lopende consumptieve uitgaven niet bij lokale overheden thuis. Voor lokale overheden blijven daarom alleen
schuldfinanciering van lokale publieke investeringen met meerjarig nut of toekomstig nut en tijdelijke
schuldfinanciering van tekorten tijdens ombuigingen bij bijvoorbeeld een val aan inkomsten over.
Persson & Tabellini (1996), Bucovetsky (1998), Von Hagen & Hepp (2000) en Hepp & Von Hagen (2010)
concluderen daarbij dat in een land overdrachten tussen overheden met een verevenende functie naast een
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herverdelingsfunctie ook een stabilisatiefunctie vervullen. Lokale overheden kunnen daarom via de financiële
verhoudingen met de centrale overheid en de regionale overheid indirect wel een stabilisatiefunctie met lopende
consumptieve uitgaven en investeringsuitgaven vervullen als de overdrachten van de centrale overheid of van de
regionale overheid bij een economische neergang niet krimpen.
Met de verdeling van taken tussen de overheidslagen krijgt de discussie over de overheidsschuld van lokale
overheden vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw een andere wending dan de discussie over de nationale
overheidsschuld. De vraag rijst daarom of, en zo ja op welke wijze, de centrale overheid schuldfinanciering door
lokale overheden moet reguleren om de monetaire en de macro-economische stabiliteit te bewaken.
Voor lokale overheden zijn regels die de ruimte voor het financieel beleid beperken, noodzakelijk.
Ter-Minassian (1997) stelt dat de macro-economisch stabiliteit van een land vraagt om nationale coördinatie van
het begrotingsproces van lokale overheden. Geldverruiming door lokale overheidsschulden is door het ontbreken
van onderlinge coördinatie een bedreiging voor de prijsstabiliteit. Deze geldverruiming vergroot de binnenlandse
vraag en kan de inflatie opstuwen. Schuldfinanciering van lokale overheidsuitgaven vergroot ook de vraag naar
buitenlandse diensten en goederen en kan daarmee de buitenlandse reserves van de centrale bank aantasten.
Ontsporende overheidsfinanciën bij enkele lokale overheden kunnen daarnaast de kredietwaardigheid van de
andere lokale overheden, de regionale overheden en de centrale overheid aantasten. Bij grote tekorten van lokale
overheden kunnen aanvullende overdrachten van de centrale overheid nodig zijn.
De noodzaak voor coördinatie is volgens Ter-Minassian groter naarmate de sector lokale overheid ten opzichte
van de centrale overheid groter is.
Uit paragraaf 2.4 blijkt dat opportunistische politici, die op jacht zijn naar de stem van de kiezer die leidt aan fiscale
illusie, samen met een war of attrition en common pool-problemen hogere financieringstekorten en hogere schulden
veroorzaken. Er kan zelfs een tragedy of the fiscal commons optreden. Naarmate de overheid zwakker of meer
gefragmenteerd is en de begroting en het begrotingsproces minder transparant zijn, is de kans op hoge
financieringstekorten en schulden groter. Voor lokale overheden worden maatregelen die de begrotingsruimte
beperken, juist nodig geacht, omdat deze invloeden bij lokale overheden krachtiger werken dan bij centrale
overheden. Plekhanov & Singh (2006) geven daarvoor de volgende vijf argumenten.
Ten eerste is door de financiële verhouding met de centrale overheid de fiscale illusie van de kiezer groter, doordat
het verband tussen het betalen van lokale belastingen en uitgaven aan lokale voorzieningen onduidelijker is en er
door de financiële verhouding een herverdeling van middelen tussen lokale overheden plaatsvindt. Voor de
belastingbetaler is het ook onduidelijk welk deel van zijn belastingafdracht toevalt aan de centrale overheid en welk
deel toevalt aan de lokale overheid waar hij woont.
Ten tweede werkt signaling door politici met het ondernemen van publieke investeringsprojecten op lokaal niveau
sterker. Lokale projecten zijn namelijk van grotere betekenis voor de kiezer. Daarbij zijn op lokaal niveau common
pool-problemen sterker aanwezig. Door de financiële verhouding met de centrale overheid worden de kosten van
speciale voorzieningen voor bepaalde belangengroepen ook door belastingbetalers van buiten de gemeente
gedragen. Lokale politici zijn daarbij een eenvoudigere speelbal voor georganiseerde belanghebbenden en voor de
centrale overheid.
Ten derde is er door de financiële verhouding met de centrale overheid meer sprake van moral hazard bij de zittende
bestuurders. Moral hazard is de gedragsverandering van personen of partijen als die de gevolgen van de risico’s van
hun handelingen kunnen ontlopen, afkopen, verhalen of afschuiven op anderen. Door deze mogelijkheid slaan ze
bij hun handelen minder acht op de mogelijke risico’s. Er is dan sprake van minder verantwoordelijk gedrag.
Door de financiële verhouding kijken bestuurders van lokale overheden bij financiële problemen sneller naar de
centrale overheid voor oplossingen of vluchten sneller in leengedrag. Dit laatste vluchtgedrag door een uitgehold
verantwoordelijkheidsbesef ontstaat ook, omdat gekozen lokale bestuurders, net als gekozen nationale bestuurders,
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voor bepaalde tijd zijn aangesteld en daarom een korte horizon hebben. De uitholling van het
verantwoordelijkheidsbesef van lokale bestuurders en politici is sterker bij slecht vormgegeven financiële
verhoudingen. De kans daarop is groter naarmate de verschillen tussen lokale overheden groter zijn.
Ten vierde gaan lokale overheden door de financiële verhouding met de centrale overheid budget-maximaliserend
gedrag naar de centrale overheid toe vertonen. Er is net als bij de budget-maximaliserende bureaucraten van
Niskanen (1975) sprake van een principal agent probleem bij asymmetrische informatie. Regionale competitie in de
jacht om geld van de centrale overheid kan zelfs leiden tot signaling richting de centrale overheid door het laten
oplopen van de lokale overheidsschuld.
Ten vijfde kan door regionale competitie tussen lokale overheden belastingconcurrentie optreden, wat de
inkomsten uitholt. Er kan bijvoorbeeld een strijd om het aantrekken van bedrijvigheid met belastingvoordelen
optreden. Die strijd tussen lokale overheden kan ook ontstaan, doordat ze elkaar met schulden gefinancierde
investeringen in infrastructuur gaan overbieden.
Veel inkomsten uit overdrachten zijn een indicatie voor een zachte budgetbeperking in de financiële verhouding.
Prud’Homme (1995) wijst er dan ook op dat bij een grote afhankelijkheid van inkomsten uit overdrachten van de
centrale overheid en bij het ontbreken van numerieke begrotingsbeperkingen voor lokale overheden het gevaar
bestaat dat lokale overheden de fiscal commons gaan over-exploiteren door de kosten van lokale beleidsprogramma’s
af te wentelen op het gehele land. Weingast (1995) en McKinnon (1997) vinden daarom dat lokale overheden voor
de bekostiging van hun taken niet te veel afhankelijk moeten worden gemaakt van overdrachten van de centrale
overheid. Een te grote afhankelijkheid van overdrachten ondergraaft de zogenaamde hardheid van de
budgetbeperking tussen de centrale overheid en de lokale overheden. Er is dan sprake van verticale onbalans in de
financiële verhouding.
Rodden et al. (2003), Kornai et al. (2003) en Crivelli et al. (2010) vinden verticale onbalans in de financiële verhouding
een belangrijke indicator voor het bestaan van een zachte budgetbeperking in de financiële verhouding tussen de
centrale overheid en de lokale overheden. Oftewel, de centrale overheid springt dan makkelijker bij met het
verstrekken van extra gelden via de financiële verhouding als er sprake is van financiële problemen bij een of meer
lokale overheden. Blöchliger & King (2006) concluderen dat de verwachting dat een lokale overheid met geld van
de centrale overheid wordt gered, groter is naarmate lokale overheden voor hun inkomsten meer afhankelijk zijn
van de centrale overheid en de eigen belastingautonomie is gelimiteerd.
Goodspeed (2002), Rodden et al. (2003), Kornai et al. (2003) en Inman (2003) brengen in beeld dat de centrale
overheid in geval van lokale overheden die erg afhankelijkheid zijn van overdrachten, geen geloofwaardige bewering
kan doen dat ze een lokale overheid met financiële problemen niet financieel helpt. De centrale overheid moet in
dat geval bij financiële problemen wel bijspringen, omdat ten eerste de lokale kiezer ook de kiezer en
belastingbetaler van de centrale overheid is. Dat veroorzaakt politieke druk op de centrale overheid om over de
brug te komen. Ten tweede voorzien lokale overheden juist in essentiële publieke voorzieningen waarvan de
leveringszekerheid ook van belang is voor de centrale overheid. Ten derde kunnen de financiële problemen door
bijvoorbeeld het oplopen van de risicopremie in de rente uitstralen naar omliggende gemeenten en de centrale
overheid zelf.
Pettersson-Lidbom (2010) concludeert met zijn onderzoek dat de verwachting dat lokale overheden met geld van
de centrale overheid worden gered, leidt tot een lagere begrotingsdiscipline bij lokale overheden. Velasco (1999),
Rodden et al. (2003) en Crivelli et al. (2010) vinden met hun onderzoeken dat een grotere afhankelijkheid van lokale
overheden van overdrachten van de centrale overheid leidt tot hogere financieringstekorten en hogere schulden bij
lokale overheden. Aldasoro & Seiferling (2014) vinden met hun empirisch onderzoek zelfs dat meer verticale onbalans
in de financiële verhouding tussen de centrale overheid en lokale overheden bij een hoge graad van decentralisatie
van overheidstaken leidt tot een hogere schuld bij de centrale overheid.
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De voorwaarden en de ondermijnende invloeden voor de werking van kredietrantsoenering.
In paragraaf 2.3 is de werking van kredietrantsoenering via het rentemechanisme voor het beheersen van de hoogte
van overheidsschulden behandeld. Naast een voldoende groot lokaal belastinggebied en een goed vormgegeven
verdeelstelsel voor overdrachten van de centrale overheid wordt een goede werking van kredietrantsoenering als
een belangrijke voorwaarde gezien om de zogenaamde budgetbeperking tussen de centrale overheid en de lokale
overheden te verharden (Oates, 2005). Voor een goede werking van kredietrantsoenering moet wel aan een aantal
voorwaarden worden voldaan. Lane (1993) geeft een overzicht van die voorwaarden.
Ten eerste moet er geen sprake zijn van een mogelijke redding door andere overheden. Bij lokale overheden houdt
dit in dat er bij de financiële verhouding met de centrale overheid sprake moet zijn van harde en bindende budgetten
voor de bekostiging van taken. Er mogen geen veiligheidsventielen werkzaam zijn, want dat ondergraaft de
geloofwaardigheid van een harde budgetrestrictie.
Ten tweede moet er adequate informatie beschikbaar zijn voor geldgevers over de inkomsten, de uitgaven en het
leengedrag van de lokale overheden. Daarvoor is transparantie van de begroting en het begrotingsproces nodig.
Ten derde moeten de financiële markten vrij en open zijn en mag er geen sprake zijn van bevoorrechte financiers,
zoals overheidsbanken.
Ten vierde moeten overheidsorganisaties adequaat reageren op de marktsignalen, zoals hogere spreads bij hogere
schulden, mogelijke uitsluiting van kredietverlening en de dreiging van vermogensverlies bij insolventie.
Liu & Waibel (2008) voegen aan deze voorwaarden toe dat er een transparante insolventieprocedure moet zijn.
Deze procedure kan een juridische procedure inhouden of een administratieve procedure met bewindvoerders van
hogere bestuurslagen. Het bestaan van een dergelijke procedure disciplineert geldgevers en geldnemers bij het
naleven van de regels voor het realiseren van de overige voorwaarden.
Ter-Minassian (2007) stelt dat er veel invloeden zijn die juist de voorwaarden voor kredietrantsoenering
ondermijnen. Opportunistische politici en uitvoerende onderdelen van de overheid hebben baat bij ondoorzichtige
financiën. Het vergroot de fiscale illusie van de kiezer. Centrale overheden en collectieven van lokale overheden
gaan ook vaak over tot centrale inkoop van krediet voor lokale overheden via bijvoorbeeld een eigen bank.
Daarmee wordt kredietrantsoenering buiten werking gesteld, zodat leningen aan lokale overheden zonder
verschillen in risico-opslag worden verstrekt. Er ontstaat daardoor één begunstigde partij in de markt.
Asonuma et al. (2015) concluderen met hun onderzoek naar het leengedrag van overheden dat zelfs het plaatsen
van publieke schuld bij hoofdzakelijk binnenlandse banken (thuisbanken) al leidt tot een extra rentevoordeel en
ook hogere publieke schulden. Dit komt doordat thuisbanken voor nationale publieke schulden vaak een voordeel
genieten bij de risicoweging van balansbezittingen. Ze hoeven voor deze leningen minder eigen vermogen aan te
houden, wat het rendement op deze leningen voor de bank opstuwt. Dat schept ruimte voor lagere rentetarieven.
Doordat nationale banken voor hun verdienmodel afhankelijk zijn van de omvang van nationale investeringen en
deze tijdens een economische recessie terugvallen, leidt deze gerichtheid voor de publieke financieringsbehoefte
op thuisbanken ook tot een lager herfinancieringsrisico voor publieke schuld. De publieke schuld die tijdens een
recessie juist toeneemt, verschaft namelijk enige stabiliteit aan het verdienmodel van de thuisbanken. Een
kredietuitsluiting door thuisbanken van de eigen overheden tijdens een recessie leidt tot grote nationale
economische schade en schaadt daarmee ook de thuisbanken zelf. De thuisbanken kunnen dan worden
meegesleept in de val.
Het lagere herfinancieringsrisico voor de overheden door het plaatsen van schulden bij thuisbanken geeft
ademruimte aan die overheden bij ombuigingen naar aanleiding van een recessie, concluderen Asonuma et al.. Het
leidt daarom echter ook tot het hoger oplopen van de overheidsschuld tijdens een recessie en een grotere kans op
een onhoudbare overheidsschuld.
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Maatregelen voor het bevorderen van de begrotingsdiscipline en de effectiviteit ervan.
Uit paragraaf 2.4 blijkt dat Buiter (1999) en Alesina & Perotti (1999) (numerieke) eisen die de begrotingsruimte
beperken, door de negatieve bijwerkingen niet geschikt vinden voor nationale overheden. De vraag is of eisen die
de begrotingsruimte beperken, juist wel nodig zijn voor lokale overheden.
Musgrave (1959) is een voorstander van de gouden regel als begrotingscriterium voor lokale overheden, waarbij
voor investeringen met economisch rendement en voor investeringen met alleen maatschappelijk nut mag worden
geleend. Met een dergelijke regel wordt de macro-economische stabilisatiefunctie met lopende consumptieve
uitgaven exclusief bij de centrale overheid belegd. Ook latere economen als Oates (1972) omarmen dit
uitgangspunt. Maar deze regel als schuldplafond laat voor gezonde financiën van tijd tot tijd te veel ruimte, omdat
lokale overheden ook bij deze regel in financiële problemen komen. Er kan sprake zijn van te hoge investeringen.
Ter-Minassian & Craig (1997) onderscheiden vier categorieën maatregelen om de begrotingsdiscipline van lokale
overheden te bevorderen: 1. Het bevorderen van kredietrantsoenering door de markt; 2. Coöperatie tussen de
centrale overheid en de lokale overheden bij het ontwerp en de implementatie van methoden voor
schuldbeheersing en transparantie van het lokale begrotingsproces en de financiën; 3. Het opleggen van numerieke
en vormtechnische begrotingsvoorschriften door de centrale overheid aan lokale overheden die de
begrotingsruimte beperken; en 4. Het opleggen van administratieve controles door de centrale overheid, zoals
begrotingstoezicht op lokale overheden van bovenaf.
Bij de laatste twee oplossingen stelt de centrale overheid zich op als principaal, die de scepter zwaait over de lokale
overheden.
Ter-Minassian (2007) pleit, in het besef dat de wereld niet volmaakt is, voor het opleggen van begrotingsregels voor
meer transparantie van de begroting en het begrotingsproces en voor coördinatie als mechanisme om zelfcontrole
bij lokale overheden af te dwingen. Ter-Minassian ziet het instellen van numerieke eisen die de begrotingsruimte
beperken, en administratieve controles door de centrale overheid als uiterste remedies voor het beheersen van
financieringstekorten en de hoogte van de schulden van lokale overheden. De argumenten daarvoor zijn dat
administratieve controles, zoals begrotingstoezicht op lokale overheden, leiden tot moral hazard bij deze lokale
overheden. Waarom zelf letten op de houdbaarheid van de financiën als een hogere bestuurslaag dat al met het
toezicht voor ons doet? Daarbij leiden vooral numerieke begrotingsregels juist tot het omzeilen van die regels.
Hou & Smith (2006; 2010) onderzoeken de effectiviteit van verschillende soorten begrotingsregels bij de
Amerikaanse Staten. Ze onderscheiden daarvoor negen verschillende soorten politieke en technische
begrotingsregels. Politieke begrotingsregels zijn bij Hou & Smith regels die het begrotingsproces structureren, zoals
bijvoorbeeld hiërarchische stemregels over de omvang van de begroting. Deze regels stellen meestal vooraf eisen
aan het toekomstige begrotingsbeleid. Technische begrotingsregels, zoals een plafond voor de hoogte van de
schuld, stellen vaak eisen aan de realisatie van het begrotingsbeleid. Hou & Smith stellen dat politieke
begrotingsregels makkelijker zijn te omzeilen dan technische begrotingsregels en er beter mee valt te manipuleren.
Hou & Smith (2010) vinden met hun onderzoek dat technische begrotingsregels die recht toe recht aan zijn, beter
werken om de uitgaven en de omvang van de schuld te beheersen dan politieke begrotingsregels.
Plekhanov & Singh (2006) doen empirisch onderzoek naar de werking van verschillende stelsels voor het versterken
van begrotingsdiscipline van lokale overheden. Ze onderzoeken daarbij het verband van de mate van
afhankelijkheid van overdrachten van de centrale overheid en de werking van de vier verschillende regimes voor
het beheersen van de begrotingsdiscipline van lokale overheden. Deze regimes zijn: 1. zelfdiscipline; 2. coördinatie
door coöperatieve arrangementen; 3. centraal opgelegde begrotingsregels; en 4. administratieve maatregelen, zoals
begrotingstoezicht van hogerhand.
Plekhanov & Singh vinden dat bij een klein aandeel aan overdrachten in de inkomsten van lokale overheden
zelfdiscipline goed scoort. Maar deze begrotingsdiscipline neemt af naarmate het aandeel aan overdrachten van de
centrale overheid in de inkomsten toeneemt. Bij coördinatie door coöperatieve arrangementen tussen de centrale
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overheid en lokale overheden neemt de begrotingsdiscipline toe bij een hoger aandeel aan overdrachten van de
centrale overheid in de inkomsten. Dit is ook het geval bij opgelegde begrotingsregels.
Opgelegde begrotingsregels scoren over de hele linie beter dan coördinatie, maar lager dan zelfdiscipline als sprake
is van een klein aandeel aan overdrachten van de centrale overheid in de totale inkomsten van lokale overheden.
Bij een hoog aandeel aan overdrachten in de inkomsten kunnen administratieve controles een goede aanvulling zijn
op centraal opgelegde begrotingsregels. Maar op de lange termijn ondermijnen administratieve controles juist de
begrotingsdiscipline. Omdat lokale overheden van bovenaf worden gecontroleerd, gaan ze zelf minder opletten.
Het toepassen van algemene standaarden voor de financiële verantwoording blijkt cruciaal voor de werking van
coöperatieve arrangementen. Dat heeft volgens Plekhanov & Singh ook een positief effect op de werking van
centraal opgelegde begrotingsregels.
Allers (2015) zoekt een verklaring voor de effectiviteit van het Nederlandse stelsel om de schulden van gemeenten
te beheersen. De Nederlandse gemeenten kennen naast provinciaal begrotingstoezicht een vangnetbepaling. Aan
een gemeente in financiële problemen wordt saneringssteun verstrekt, ook als de problemen door eigen wanbeheer
zijn veroorzaakt. Het eigen belastinggebied van de Nederlandse gemeenten is juist zeer klein en de Nederlandse
gemeenten zijn voor hun inkomsten in hoge mate afhankelijk van overdrachten van de centrale overheid.
Nederlandse gemeenten financieren zich via een eigen sectorbank en die past vanwege de saneringssteunregeling
geen differentiatie van rentetarieven tussen gemeenten toe. Van kredietrantsoenering is dus geen sprake.
Door deze redenen is veel gebruik van de regeling voor saneringssteun te verwachten. Maar dat is volgens Allers
niet het geval. Het beroep op de saneringssteunregeling is de afgelopen twee decennia beperkt gebleven. Allers
onderzoekt vijf hypotheses die het weinige gebruik van de saneringssteunregeling kunnen verklaren. Allers vindt
als enige belangrijke verklaring daarvoor dat de regeling door de bijbehorende voorwaarden dusdanig
onaantrekkelijk is, dat gemeenten afzien van misbruik van het stelsel. Als voorwaarden worden een
belastingverhoging en een herstructurering van de financiën opgelegd. De regeling is vooral onaantrekkelijk door
het verlies aan autonomie door het verplicht herstructureren van de financiën.
Wat in de volgende paragrafen en hoofdstukken terugkeert.
Macro-economische stabilisatie door schuldfinanciering van lopende consumptieve uitgaven kan beter niet bij
lokale overheden worden belegd. Via overdrachten van de centrale overheid met een verevenende functie vindt
door lokale overheden indirect al stabilisatie van de economie plaats met lopende consumptieve uitgaven en
investeringen als de inkomsten uit deze overdrachten bij een economische terugval op peil blijven. Daarom moet
het lenen van lokale overheden voor lopende consumptieve uitgaven worden ontmoedigd. Deze conclusie keert
terug in de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6.
Bij een grotere afhankelijkheid van overdrachten wordt de begrotingsdiscipline van lokale overheden slechter. Deze
conclusie keert terug in paragraaf 2.7 en in de hoofdstukken 3, 5 en 6.
Kredietrantsoenering werkt bij een grote afhankelijkheid van overdrachten slechter. Marktpartijen en ook lokale
politici en bestuurders verwachten dat een centrale overheid een lokale overheid met financiële problemen dan
eerder financieel te hulp schiet. Gezamenlijke inkoop van leningen door lokale overheden via de centrale overheid
of een eigen bank om een rentevoordeel te behalen vermindert de werking van kredietrantsoenering ook. Deze
conclusies keren terug in de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6.
De dreigende werking van de voorwaarden van een insolventieprocedure vergroot de begrotingsdiscipline van
lokale overheden. Deze conclusie keert terug in hoofdstuk 3.
Bij een grote afhankelijkheid van overdrachten en de afwezigheid van kredietrantsoenering is regulering van het
leengedrag van gemeenten gewenst. Het opleggen van veel beperkingen aan het begrotingsbeleid leidt echter tot
moral hazard en het omzeilen van de regels. De argumenten voor het wel of niet reguleren van de
begrotingsdiscipline van lokale overheden keren terug in de hoofdstukken 3 en 4.
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§ 2.7 Financiële stress en het meten van de financiële conditie van lokale overheden.
Deze paragraaf behandelt de literatuur over de oorzaken en het signaleren van financiële stress bij lokale overheden
en het meten van de financiële conditie. Deze literatuur komt uit de hoek van het vakgebied public accounting &
budgetting. De eerste literatuur hierover is veelal afkomstig uit de Verenigde Staten. Daar kwam het onderwerp in de
vorige eeuw na het faillissement begin jaren zeventig van de steden New York, Bridgeport, Chelsea en Cleveland
volop in het licht te staan. In de Verenigde Staten was men in die tijd min of meer verrast door het feit dat steden
failliet konden gaan.
In eerste instantie werd de aandacht gericht op het in beeld brengen van de oorzaken van financiële stress bij lokale
overheden en methoden om die financiële stress vroegtijdig te signaleren. Vervolgens werd de analyse verbreed
naar de financiële conditie door ook het niveau van de publieke dienstverlening en de meerjarige financiële
gezondheid erbij te betrekken (Dennis, 2004). Tegenwoordig worden verschillende benaderingen gekozen om de
financiële conditie van een lokale overheid met een enkel kengetal in beeld te brengen, zodat eenvoudig een
eindoordeel kan worden gevormd. De opvattingen over hoe demografische, sociale en economische condities
moeten worden meegewogen voor het bepalen van de financiële conditie verschillen.
De opkomst van het meten van de financiële conditie van lokale overheden met financiële kengetallen en
indicatoren valt grotendeels samen met de opkomst van de New Public Management-beweging eind jaren zeventig en
in de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Dit veranderingsproces werd gedreven door twee externe factoren. De
publieke uitgaven moesten vanwege de gevolgen van de wereldwijde recessie worden beperkt en er was een roep
uit de samenleving om verbetering van de prestaties van de overheid. Een groot aantal New Public Managementhervormingen betreffen de planning en control en de externe verslaglegging van overheids- en semioverheidsorganisaties. Met het control-systeem werd getracht een output georiënteerde ondernemingszin te
bevorderen door het meten en belonen van resultaten (Groot & Budding, 2005).
Gemeenten in de Verenigde Staten financieren hun vreemd vermogen voor een flink deel met de uitgifte van
obligaties en er is volop handel in deze gemeente-obligaties. Juist daarom bestaat daar veel belangstelling voor de
kredietwaardigheid van gemeenten. Het heeft geleid tot het meten van de kredietwaardigheid van gemeenten door
zogenaamde ratingbureaus. Ratingbureaus brengen met het bepalen van de kredietwaardigheid van een gemeente
de kans op wanbetaling door de gemeente in beeld. Methoden voor het meten van de financiële conditie van
gemeenten en methoden voor het meten van de kredietwaardigheid van gemeenten hebben veel overeenkomsten.
Deze paragraaf begint met een overzicht van verklaringen voor het ontstaan van financiële stress bij lokale
overheden uit de public accounting & budgetting literatuur. Vervolgens worden uit diezelfde literatuur de methoden
voor het in beeld brengen van de financiële conditie, waaronder eerste signalen van financiële stress, behandeld.
Deze methoden zijn veelal gericht op het gebruik door lokale overheden zelf en door toezichthouders die de
gezondheid van de financiën van lokale overheden bewaken.
De paragraaf eindigt met de methoden van ratingbureaus voor het meten van de kredietwaardigheid van decentrale
overheden. Deze methoden zijn afgeleid van de methoden voor het meten van de financiële conditie. Op de
kredietwaardigheidsoordelen van ratingbureaus over landen, regionale overheden en lokale overheden is kritiek.
Deze kritiek wordt ook behandeld.
Een definitie voor financiële stress bij lokale overheden.
In paragraaf 2.5 over de internationale economische literatuur over houdbare overheidsfinanciën zijn verschillende
verklaringsgronden voor het ontstaan van financiële problemen bij landen behandeld. De public accounting &
budgetting literatuur over financiële stress en de financiële conditie heeft voor het ontstaan van financiële stress bij
lokale overheden ook verklaringsgronden aangedragen. Een eenduidige definitie voor financiële stress zelf
ontbreekt echter.
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Zo definieert Clark (1977; in: Padovani et al. 2010) financiële stress als een onvoldoende aanpassing van de lokale
overheid aan een verandering van de bronnen voor inkomsten en aan de problemen waarmee de bevolking wordt
geconfronteerd. Maar Trussel & Patrick (2009) definiëren financiële stress als een tekort op de lopende exploitatie
van meer dan 5% van de inkomsten in het afgelopen jaar en in het jaar daarvoor. Zij zien dat als een significante
en structurele onbalans tussen de inkomsten en uitgaven.
Financiële stress is de negatieve kant van de financiële gezondheid van een lokale overheid en wordt naast
structurele tekorten en erg hoge belastingtarieven in verband gebracht met betalingsproblemen, zoals achterstanden
bij het voldoen van de schuldverplichtingen of bij het betalen van de lonen. Financiële stress houdt in dat er
hardnekkige financiële problemen zijn die druk op de organisatie van de gemeente uitoefenen. Er is op de korte
termijn een aanpassing van het beleid nodig om de continuïteit en een aanvaardbaar voorzieningenniveau te
waarborgen. Een definitie voor financiële stress luidt aldus: Financieringstekorten, exploitatietekorten of hoge
belastingtarieven waarvan een dusdanige druk op de organisatie van de lokale overheid uitgaat dat op de korte termijn een aanpassing
van het beleid noodzakelijk is om de continuïteit te waarborgen en blijvend een aanvaardbaar voorzieningenniveau aan de inwoners te
garanderen.
Verklaringsgronden voor financiële stress bij lokale overheden.
De Amerikaanse Advisory Commission on Intergovernmental Relations (ACIR, 1985; in: Trussel & Patrick, 2009) ziet
cyclische krachten als gevolg van de economische conjunctuurcyclus en structurele krachten, zoals wijzigingen in
de economische structuur die buiten de invloed van de federale staat en de lokale overheid liggen, als hoofdoorzaak
voor financiële stress bij lokale overheden. Financiële stress bij een lokale overheid is in dergelijke situaties vaak
het resultaat van een reeks wijzigingen in economische, sociaal-economische en fysiek-geografische condities en
van financiële factoren. Daarbij kan worden gedacht aan bevolkingskrimp, groeiende werkloosheid, terugvallende
bedrijvigheid, dalende inkomsten per hoofd van de bevolking, stijgende armoede, achteruitgang van het onderwijs,
slechte staat van de infrastructuur, bezuinigingen op overdrachten van de staat aan de lokale overheid, hoge
schulden, stijgende rente en dalende belastinginkomsten.
Rubin (1982; in: Kloha et al., 2005) geeft een indeling voor verklaringsgronden van financiële stress bij lokale
overheden die verder gaat dan alleen economische krachten. Ook verklaringsgronden uit de public choice literatuur
krijgen een plaats. Naast demografische, sociale en economische oorzaken kunnen door een overmatige groei van
het overheidsapparaat de uitgaven relatief sneller stijgen dan de inflatie en bevolkingsgroei en dus sneller stijgen
dan de (potentiële) inkomsten. Ook kunnen de uitgaven te hoog oplopen, doordat de bestuurders erg gevoelig zijn
voor de druk van belangengroepen.
Negatieve economische schokken en ook rampen veroorzaken een stijging van de uitgaven en een daling aan
inkomsten van lokale overheden. Het aanpassen van de begroting voor het wegwerken van het tekort dat daardoor
ontstaat, neemt tijd, waarbij de schuld en schuldverplichtingen blijven oplopen en de financiële conditie
verslechtert. Levine (1978; 1980; in: Dennis, 2004) stelt daarom dat gekozen bestuurders en het financieel
management ook een rol spelen bij het ontstaan van financiële stress. Als de gekozen bestuurders, het financieel
management en de bevolking weigeren tijdig het voorzieningenniveau te versoberen of de investeringen terug te
schroeven, verergeren de financiële problemen.
Stanley (1980; in: Dennis, 2004) vult aan dat er ook sprake kan zijn van destructieve budgettaire ingrepen door de
lokale overheid als het verhogen van belastingen en heffingen, het doorvoeren van (te) grote personeelsreducties
gecombineerd met vacaturestops en het uitstellen van noodzakelijke investeringen. Dergelijke strategieën kunnen
volgens Niskanen (1994; in: Dennis, 2004) de financiële conditie op de korte en lange termijn verder verslechteren.
Pammer (1990; in: Kloha et al. 2005) wijst in dit kader op de kwaliteit van het (financiële) management als een
verklaringsgrond. Bij een ontoereikend financieel management leiden een slechte boekhouding, slechte ramingen,
slecht budgetbeheer en inadequate bezuinigingsprocessen tot financiële tekorten.
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Trussel & Patrick (2009) en Brown (1993) stellen dat lokale overheden die meer uitgeven aan bestuurskosten,
waaronder kosten voor financieel management, minder gevoelig zijn voor financiële stress. Lokale overheden
kunnen de hoogte van de bestuurskosten en de uitgaven aan het financiële management veelal naar eigen inzicht
bepalen. Bij budgettaire problemen kan op de bestuurskosten en het financiële management gemakkelijk te veel
worden bezuinigd.
Trussel & Patrick (2009) zien in het gebruik van schuld door lokale overheden een factor die het risico op het
ontstaan van financiële stress bij een lokale overheid beïnvloedt. Lokale overheden die veel schulden zijn aangegaan,
zijn gevoeliger voor financiële stress. Bij een confrontatie met financiële problemen, zoals een negatieve
economische schok, moeten de schuldverplichtingen blijvend worden nagekomen. Een lokale overheid met een
hoge schuld kan bij de eerste tekenen van financiële stress ook minder goed op de kapitaalmarkt terecht om haar
beleid te financieren dan andere lokale overheden. Ze is minder kredietwaardig en de kans op wanbetaling is groter.
Hildreth & Miller (2002) stellen dat de schuld die een lokale overheid kan dragen, veel sterker samenhangt met
economische factoren dan met de managementvaardigheden van de desbetreffende lokale overheid. Capaciteiten
van het management van een lokale overheid leggen volgens Hildreth & Miller minder gewicht in de schaal. Het
inkomen van een lokale overheid hangt samen met de economische basis van de regio. Zo brengt het vertrek van
de grootste werkgever uit een gemeente, die direct en indirect het grootste deel van de huishoudens van inkomen
voorziet, een gemeente in financiële problemen, doordat veel inkomen wegvalt, wat niet kan worden aangezuiverd
uit een andere inkomstenbron. Hetzelfde geldt voor een gemeente waarvan de economie dominant steunt op
slechts één economische sector. De gemeentefinanciën worden dan zeer gevoelig voor problemen in die sector.
Een gemeente met een meer diverse economie voelt volgens Hildreth & Miller minder van de problemen in een
bepaalde economische sector en is daarbij beter in staat de wegvallende inkomsten gedeeltelijk op te vangen door
hogere belastingtarieven. In dit verband is volgens Hildreth & Miller de diversiteit van de belastingbasis een factor
die moet worden meegewogen bij een oordeel over de hoogte van de schuld die een lokale overheid kan dragen.
Zo is het aandeel van de belastinginkomsten van de top tien belastingbetalers in de totale belastinginkomsten een
maat of een lokale overheid gevoelig is voor wijzigingen in economische structuur. Hoe lager dit aandeel is, des te
hoger is de schuld die een lokale overheid kan dragen.
Hildreth & Miller (2002) stellen dat naast de schuldverplichtingen van een lokale overheid die drukken op de
belastingbasis, ook overheidsschulden van andere bestuurslagen kunnen drukken op dezelfde belastingbasis. Als
de druk van de schuldverplichtingen van andere overheidslagen op de belastingbasis al erg hoog is, beperkt dit ook
de ruimte van een lokale overheid om meer schuld aan te gaan. De ruimte om de belastingen te verhogen om de
schuldverplichtingen te voldoen wordt door de schuldendruk van de andere overheidslagen beperkt.
De financiële verhouding tussen bestuurslagen is ook als verklaringsgrond voor financiële stress aangedragen.
Trussel & Patrick (2009) stellen in navolging van Brown (1993) dat lokale overheden die voor de inkomsten zwaar
leunen op overdrachten van hogere bestuurslagen, gevoeliger zijn voor financiële stress. De inkomsten kunnen
terugvallen door bezuinigingen op deze overdrachten. Compensatie uit de andere inkomstenbronnen wordt
moeilijker naarmate het aandeel van de overige inkomsten kleiner is. Falconer (1991; in: Padovani et al. 2010) en
Beckett-Camarata (2004; in: Padovani et al. 2010) stellen dat wijzigingen van hogere wetgeving en decentralisaties
van taken kunnen leiden tot financiële stress bij lokale overheden als de hogere uitgaven van lokale overheden als
gevolg ervan niet worden gecompenseerd met voldoende extra overdrachten van de centrale overheid.
Persson & Tabellini (1996), Bucovetsky (1998), Von Hagen & Hepp (2000) en Hepp & Von Hagen (2010)
concluderen daarentegen dat overdrachten tussen overheden met een vereveningsfunctie naast het herverdelen van
middelen ook de risico’s van asymmetrische schokken dempen, zoals het wegvallen van belastinginkomsten door
het vertrek van de grootste werkgever.
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Het signaleren van financiële stress en het meten van de financiële conditie.
Een van de eerste studies naar signalen van financiële stress bij gemeenten is van de Amerikaanse Advisory
Commission on Intergovernmental Relations (ACIR; in: Kloha et al. 2005) uit 1973. De ACIR onderzocht de financiële
conditie van 30 Amerikaanse steden met financiële problemen. De commissie identificeerde met het onderzoek
zes eerste signalen van financiële stress, te weten: 1. De exploitatiekosten in een jaar overschrijden de inkomsten
significant; 2. De exploitatiekosten overschrijden voor een aantal jaar de inkomsten met een klein bedrag; 3. De
hoogte van de schulden overtreffen de waarde van de (balans-)bezittingen; 4. Er staan veel kortlopende leningen
en een oplopende post crediteuren in de boeken bij de afsluiting van het begrotingsjaar; 5. Er is sprake van een
hoge en stijgende wanbetaling van belasting op bezit; en 6. Er vinden plotseling grote afboekingen van
balanswaarden plaats op basis van onverwachte redenen.
Kort na het verschijnen van het rapport van ACIR kampen een aantal steden, waaronder New York en Cleveland,
met grote financiële problemen. Dit geeft aanleiding tot de eerste literatuur over financiële en niet-financiële
indicatoren voor het identificeren van financiële stress bij lokale overheden. Petersen (1977; in: Padovani et al.,
2010) en Clark (1977; in: Padovani et al., 2010) zoeken bijvoorbeeld naar een geschikte set financiële indicatoren
om tijdig financiële stress bij lokale overheden te identificeren. Petersen stelt daarbij dat de financiële gezondheid
van een gemeente wordt gedefinieerd en bepaald door de sociale en economische condities en daarom ook met
sociale en economische indicatoren moet worden gemeten.
Clark (1977; in: Jones & Walker, 2007) bespreekt vier soorten indicatoren voor het signaleren van financiële stress:
1. indicatoren voor de kans op wanbetaling op de uitstaande schuld, zoals ratings; 2. financiële kengetallen over de
schuld, zoals de bruto schuld als aandeel van de belastinggrondslag of de verhouding kortlopende schuld
langlopende schuld; 3. indicatoren voor sociale en economische kenmerken, zoals de wijziging in de omvang van
de bevolking en de wijziging van het mediane inkomen per huishouden; en 4. financiële kengetallen over de
inkomsten en de uitgaven.
Het ministerie van de Treasury van de Verenigde Staten van Amerika ontwerpt in 1978 (in: Kloha et al., 2005) een
index voor financiële stress bij steden. Deze index is gebaseerd op: 1. de bevolkingsontwikkeling; 2. het inkomen
per inwoner; 3. het aandeel van de eigen overheidsinkomsten in de totale overheidsinkomsten; 4. de langlopende
overheidsschuld per inwoner; en 5. de wijziging van de waarde van het onroerend goed.
De Municipal Finance Officers Association brengt in 1978 (in: Kloha, et al., 2005) negentwintig indicatoren voor
financiële stress in beeld en categoriseert deze in de volgende vijf gebieden: 1. afnemende economische vitaliteit;
2. afnemende financiële zelfstandigheid en flexibiliteit; 3. afnemende productiviteit van de overheid; 4. uitstel van
lopende overheidsuitgaven; en 5. gebruik van ongezonde managementpraktijken. De aanpak kent geen
overkoepelende index, maar schrijft een bestudering van de individuele indicatoren voor.
Groves, et al. (1981; in: Wang et al. 2007; Gorina & Maher, 2016) werken in 1980 in opdracht van de International
City/County Management Association (ICMA) een Financial Trend Monitoring System uit met 36 financiële indicatoren.
Dit stelsel van financiële indicatoren kijkt verder dan alleen het signaleren van financiële stress bij een lokale
overheid en brengt de financiële conditie in kaart. Het concept van financiële conditie van Groves et al. houdt kort
gezegd in dat een financieel gezonde overheidsorganisatie duurzaam met zijn inkomsten de uitgaven voor een
minimaal toereikend voorzieningenniveau moet kunnen dragen en daarbij de schuldverplichtingen blijvend moet
kunnen nakomen.
Het uitgangspunt van Groves et al. is dat plaatselijke demografische, sociaal-economische en geografisch-fysieke
condities invloed hebben op het aanbod van publieke goederen. Via het kiezersgedrag van inwoners beïnvloeden
deze factoren de financiën van de gemeente. Ze wegen daarom de hiervoor genoemde factoren mee om de
financiële conditie van een gemeente in beeld te brengen. Ook betrekken ze financieel-organisatorische factoren
bij het in beeld brengen van de financiële conditie.
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De financiële indicatoren van de eerste editie van het Financial Trend Monitoring System zijn ingedeeld in de zeven
categorieën: 1. inkomsten; 2. uitgaven; 3. operationele positie; 4. schuld; 5. ongedekte verplichtingen; 6. inkomsten
genererende activiteiten; en 7. behoeftes en inkomstenbronnen van de gemeenschap. De monitor heeft geen
overkoepelende index en is samengesteld uit de 36 financiële indicatoren. De interpretatie van de indicatoren vindt
plaats aan de hand van een benchmark met vergelijkbare soortgenoten (in: Kloha et al., 2005; Gorina & Maher,
2016).
De ICMA publiceert sinds 1984 onder de naam Financial Trend Monitoring System handboeken voor lokale overheden
en regionale overheden voor het vaststellen van de financiële conditie van lokale overheden volgens de systematiek
van Groves et al.. De systematiek wordt door een flink aantal lokale overheden toegepast en wordt ook door een
aantal Amerikaanse Staten gebruikt voor toezicht op lokale overheden. In 1994 (Groves & Valente) en 2003
(Nollenberger et al.) is de systematiek aangepast. Met de aanpassing van 2003 onderscheiden Nollenberger et al.
(in: Wang et al., 2007; Gorina & Maher, 2016) vier aandachtsgebieden voor de financiële conditie van een lokale
overheid, waaraan de financiële indicatoren kunnen worden toegewezen. De aandachtsgebieden zijn: 1. de mate
van kasgeldsolventie; 2. de mate van budgetsolventie; 3. de mate van lange termijn solventie; en 4. de mate van
voorzieningenniveau solventie.
Kasgeldsolventie behelst dat de organisatie genoeg liquide middelen kan genereren om zijn rekeningen in elk geval
meer dan een maand te kunnen betalen. Budgetsolventie houdt in dat de kosten in een begrotingsperiode met de
inkomsten kunnen worden voldaan zonder dat er exploitatietekorten ontstaan. Lange termijn solventie houdt in
dat alle uitgaven en toekomstige schuldverplichtingen kunnen worden betaald. Voorzieningenniveau solventie
houdt in dat de publieke voorzieningen op een minimaal toereikend niveau kunnen worden aangeboden.
Ladd & Yinger (1989; in: Kloha et al., 2005) gaan voor hun onderzoek naar de financiële gezondheid van de
grootste steden van de Verenigde Staten uit van een andere benadering. Ze definiëren een zogenaamde need capacity
gap, die is gebaseerd op een standarised fiscal health approach. Ze kijken daarmee of sprake is van een mogelijk
structureel exploitatietekort om een aanvaardbaar voorzieningenniveau aan te bieden. Ze zetten daarvoor de
benodigde uitgaven voor een aanvaardbaar voorzieningenniveau af tegen de capaciteit om inkomsten te verwerven.
De benodigde uitgaven zijn het bedrag dat moet worden uitgegeven om een gemiddeld niveau aan publieke
voorzieningen te bekostigen.
Dit gemiddelde niveau aan publieke voorzieningen is gebaseerd op de groep onderzochte steden. De capaciteit om
inkomsten te verwerven is gedefinieerd als het bedrag dat kan worden opgehaald als een belastingtarief wordt
gehanteerd dat gelijk is aan het gemiddelde belastingtarief van alle onderzochte steden. Als de need capacity gap groot
is, dan wordt dit als een indicatie voor financiële moeilijkheden beschouwd. Latere onderzoeken van Reschovsky
(1993; in: Kloha et al., 2005) en Sjoquist (1996; in: Kloha et al., 2005) naar de financiële gezondheid van
Amerikaanse steden hanteren varianten voor deze need capacity gap.
In Nederland gebruiken gemeenten het concept weerstandsvermogen voor het beoordelen of de financiën
houdbaar zijn. Bij dit concept wordt het weerstandsvermogen uitgedrukt met één kengetal, dat aangeeft in hoeverre
een gemeente voldoende weerstandscapaciteit heeft om de toekomstige financiële gevolgen van risico’s bij een
worstcase-scenario op te vangen. Daarbij moeten de reserves van het netto vermogen op de vermogensbalans na het
opvangen van de financiële gevolgen minimaal nihil zijn.
Gerritsen (2007) heeft voor het bepalen van het weerstandsvermogen van een gemeente een variant ontwikkeld
die verwant is aan de berekening van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën (zie paragraaf 2.5). Evenals Buiter
(1985) gaat hij uit van het solvabiliteitscriterium dat het netto vermogen van een gemeente altijd nihil of hoger
moet zijn. Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen, oftewel de houdbaarheid van de financiën van een
gemeente, kijkt hij of de reserves van het netto vermogen in de toekomst door gevolgen van de risico’s bij een
worstcase-scenario niet lager dan nihil worden. Daarvoor maakt hij een schatting van de toekomstige baten en lasten
bij dit worstcase-scenario en het effect ervan op het netto vermogen. In paragraaf 4.5 wordt uitgebreid bij deze
methode stilgestaan.
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Eenvoudigere methoden om de financiële conditie in beeld te brengen.
Veel kleine en middelgrote lokale overheden in de Verenigde Staten vinden een uitgebreide methode, zoals het
Financial Trend Monitoring System, te ingewikkeld en te intensief om de financiële conditie in beeld te brengen. Er is
echter ook inhoudelijke kritiek op de hiervoor genoemde methoden.
Vanuit een methodologisch oogpunt is het ingewikkeld om de relatie tussen niet-financiële factoren en financiële
indicatoren waarmee de financiële conditie in beeld wordt gebracht, vorm te geven. Wang et al. (2007) zetten met
dit gegeven vraagtekens bij het meewegen van sociaal-economische indicatoren bij het meten van de financiële
conditie. Volgens Wang et al. is het meestal onbekend hoe sociaal-economische factoren exact de financiële conditie
beïnvloeden. Sociaal-economische factoren beïnvloeden weliswaar de financiële conditie van een gemeente, maar
ze maken geen onderdeel uit van die financiële conditie zelf. Daarom is het meewegen van deze niet-financiële
indicatoren bij het meten van de financiële conditie arbitrair en vaak foutief.
Brown (1996) wijst erop dat de wijze waarop een herverdeling van middelen via de financiële verhouding met de
centrale overheid tot stand komt, de doorwerking van niet-financiële factoren, zoals de fysiek-geografische
structuur en de bevolkingsomvang en opbouw, op de financiële conditie verstoort. Brown (1993; 1996) stelt
daarnaast dat de invloed van demografische, sociale, geografische en economische factoren op de financiële
conditie zich automatisch vertaalt in financiële kengetallen over de financiële conditie. Ze hoeven daarom niet apart
als indicatoren in beeld te worden gebracht voor een oordeel over de financiële conditie van een gemeente.
Coe (1999; in: Trussel & Patrick, 2009), Stevens & LaPlante (1987; in: Trussel & Patrick, 2009) en Groves et al.
(1981; in: Trussel & Patrick, 2009) stellen dat onderzoeken naar de financiële conditie bij lokale overheden het best
tot hun recht komen als ze worden beperkt tot een specifieke groep redelijk homogene gemeenten. Dergelijke
onderzoeken moeten zich beperken tot een enkele staat en slechts een vorm van lokale overheid, zodat de variëteit
tussen de lokale overheden wordt beperkt. Voor lokale overheden in verschillende staten en ook voor verschillende
vormen lokale overheden gelden verschillende wetten en boekhoudvoorschriften en zijn ook verschillende
economische condities werkzaam.
Kloha et al. (2005) wijzen het gebruik van veel indicatoren af als niet is uit te maken welke van de indicatoren het
belangrijkst zijn. Daarbij doelen ze op bijvoorbeeld het Financial Trend Monitoring System. Staat een gemeente die op
vijf van de 36 indicatoren van dat monitoringsysteem slecht scoort, er nu veel slechter voor dan een gemeente die
op acht andere indicatoren slecht scoort? Dat hoeft volgens Kloha et al. dus niet het geval te zijn.
Kloha et al. (2005) hebben ook kritiek op methoden voor het signaleren van financiële stress die uitgaan van een
gemiddelde vraag naar lokale publieke goederen, zoals bij Ladd & Yinger (1989). Ladd & Yinger stellen op basis
daarvan een need capacitiy gap als indicator voor de financiële stress vast. Dergelijke methoden veronderstellen een
uniforme vraagfunctie naar lokale publieke goederen. De voorkeur voor het niveau aan lokale publieke
voorzieningen en voor de belastingdruk verschilt echter tussen gemeenten onderling en daarmee wordt de
zeggingskracht van de indicator need capacity gap volgens Kloha et al. ondergraven.
Brown (1993; 1996) heeft een test voor het in beeld brengen van de financiële conditie van een gemeente
ontwikkeld, die de hiervoor genoemde kritiek omzeilt, en eenvoudiger in gebruik is. Deze zogenaamde tien punten
test van Brown gaat uit van tien financiële indicatoren. De vernieuwde versie van Maher & Nollenberg (2009; Riven
Bark et al., 2010) gebruikt: 1. drie financiële indicatoren over de inkomsten; 2. een financiële indicator over de
uitgaven; 3. een financiële indicator over het algehele exploitatieresultaat; 4. een financiële indicator over het
exploitatieresultaat van de met belastingen gefinancierde uitgaven; 5. een financiële indicator over de bezittingen
van de overheidsbedrijven als aandeel van de schuldverplichtingen van deze overheidsbedrijven; 6. twee financiële
indicatoren over de schuldpositie van de gemeente; en 7. een financiële indicator over de mate van dekking van de
pensioenverplichting.
Aan de uitkomst op elk van deze tien financiële indicatoren van een gemeente wordt vervolgens een score
toegekend. Voor die score wordt uitgegaan van een benchmark met de uitkomsten van de financiële indicatoren
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van referentie-gemeenten over meerdere jaren. Deze uitkomsten per indicator van de referentie-gemeenten zijn
ingedeeld in vier kwartielen. Afhankelijk van het kwartiel waarin de uitkomst op een financiële indicator van de
onderzochte gemeente valt, wordt een score 0,25 - 0,5 - 0,75 of 1,0 aan die indicator toegekend. De scores op de
tien financiële indicatoren tellen op tot een indexcijfer. Dit indexcijfer, waarvan de uitkomst tussen twee-en- eenhalf en tien ligt, geeft het eindoordeel over de financiële conditie van een gemeente. Hoe dichter het indexcijfer bij
tien uitkomt, hoe beter de financiële conditie is.
Ook deze tienpuntentest van Brown wordt door verschillende staten in de Verenigde Staten gebruikt voor het
monitoren van de financiële conditie van de inliggende gemeenten.
In landen als Australië, Canada en Engeland zijn eveneens initiatieven voor de ontwikkeling van een
monitorsysteem met financiële indicatoren van de grond gekomen. Zo heeft het Canadian Institute of Chartered
Accountants (CICA, 1997; 2009) op basis van het werk van Greenberg & Hillier (1995) een eigen standaard opgesteld.
Deze benadering belicht met zeven financiële indicatoren de drie gebieden houdbaarheid, flexibiliteit en
kwetsbaarheid. Elk van de zeven indicatoren wordt op basis van een benchmark met de uitkomsten op de
indicatoren van andere gemeenten vertaald naar een score van 0,25 - 0,5 - 0,75 – 1,0. De ongewogen optelling van
de scores op de zeven financiële kengetallen is de maat voor de financiële conditie van een gemeente.
Bij de methode van het CICA geven de indicatoren om de houdbaarheid in beeld te brengen antwoord op de vraag
in hoeverre het huidige begrotingsbeleid kan worden voortgezet zonder verhoging van de schuldverplichtingen.
De indicatoren om de flexibiliteit in beeld te brengen geven antwoord op de vraag in hoeverre de inkomsten kunnen
worden verhoogd. De indicatoren om de kwetsbaarheid in beeld te brengen geven antwoord op de vraag in
hoeverre de lokale overheid afhankelijk is van overdrachten waarvan het bepalen van de omvang buiten de eigen
macht ligt. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de relatieve omvang van de uitkering uit een algemeen
fonds van de staat waarin de gemeente ligt.
Een min of meer vergelijkbare methode is door Zafra-Gómez et al. (2009a; 2009b) voor de Spaanse gemeenten
ontwikkeld. Zij gebruiken ook zeven financiële indicatoren, maar categoriseren die volgens de indeling van
Nollenberger et al. (2003) in kasgeldsolventie, budgettaire solventie, lange termijn solventie en voorzieningenniveau
solventie. Bij het toepassen van de methode op de Spaanse gemeenten groeperen ze de gemeenten op basis van
hun sociaal-economische kenmerken tot een aantal min of meer homogene groepen. De puntentoekenning aan de
uitkomst van indicatoren voor een gemeente vindt plaats op basis van een benchmark binnen de homogene groep
waarin de gemeente valt. Zafra-Gómez et al. doen dit om de verschillen tussen gemeenten qua invloed van sociaaleconomische factoren op de financiële conditie weg te nemen. De scores op de indicatoren tellen op tot maximaal
zeven punten. De uitkomst van de ongewogen optelling is de maat voor de financiële conditie.
Al met al worden uiteenlopende testen voor het meten van de financiële conditie van lokale overheden gebruikt
die min of meer verwant zijn aan de methode van de tien punten test van Brown en de methode van CICA.
Kloha et al. (2005) hebben kritiek op dit soort testen. Ten eerste wijzen ze het gebruik van financiële indicatoren
af die in uiteenlopende situaties tot verschillende conclusies kunnen leiden. Ze halen daarbij als voorbeeld de twee
financiële indicatoren de schuld per inwoner en het inkomen per inwoner aan. Een indicator schuld per inwoner kan dezelfde
waarde opleveren bij zowel een gemeente met een slechte financiële conditie vanwege een laag inkomen per inwoner
als bij een gemeente met een goede financiële conditie vanwege een hoog inkomen per inwoner. Een gemeente met een
hoger inkomen per inwoner kan namelijk een hogere schuld per inwoner dragen.
Kloha et al. vinden dat voor de zeggingskracht van een indicator voor de schuld beter een financieel kengetal als
de schuld als aandeel van de omvang van de belastingbasis van een gemeente kan worden gebruikt. Volgens Kloha
et al. hoeft ook geen sprake te zijn van een signaal voor financiële stress als de inkomsten per inwoner in een
gemeente dalen. Immers als ook de uitgaven per inwoner dalen is dat geen probleem, omdat er nog steeds
evenwicht is tussen de inkomsten en uitgaven.
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Ten tweede vinden Kloha et al. dat een test sleutelvariabelen niet moet uitsluiten. De tienpunten test van Brown
kijkt bijvoorbeeld niet naar sociale en economische condities en die geven juist wel een vroeg signaal af voor het
ontstaan van financiële stress. Door de focus exclusief op financiële kengetallen te richten is het vermogen van
deze testen om in een vroeg stadium op handen zijnde financiële problemen te ontdekken, slechter.
Ten derde is het eindoordeel van een test als de tienpunten test van Brown een relatief oordeel in plaats van een
absoluut oordeel. Kloha et al. merken daarover op dat gemeenten met een uitkomst voor een financiële indicator
in het hoogste kwartiel altijd met een punt worden beloond en die met een uitkomst in het laagste kwartiel maar
een kwart punt krijgen. Maar als bijvoorbeeld bij alle gemeenten uit de referentiegroep van de benchmark de baten
hoger zijn dan de lasten, dan geeft de test bij gemeenten met een laag positief exploitatieresultaat een negatieve
score, terwijl sprake is van een gezonde score. Het omgekeerde kan ook plaats vinden.
Ten vierde kan een test zoals de tienpunten test van Brown, volgens Kloha et al. niet op een enkele gemeente
worden toegepast. Om de financiële conditie vast te stellen is eerst de informatie van de financiële conditie van de
referentie-gemeenten nodig, want anders kunnen geen scores aan de financiële indicatoren worden toebedeeld.
Ten vijfde wijzen Kloha et al. op een algemeen probleem. De data voor het samenstellen van de indicatoren moeten
wel beschikbaar zijn. Als bepaalde informatie voor een indicator niet wordt geadministreerd, of niet beschikbaar
is, kan de desbetreffende indicator niet worden berekend.
Kloha et al. definiëren eisen waaraan een indexcijfer en de bijbehorende financiële indicatoren voor het signaleren
van financiële stress bij gemeenten moeten voldoen: 1. De componenten waaruit de index is samengesteld, moeten
concepten uit theorieën en daarmee aandachtsgebieden voor financiële stress representeren; 2. De index moet een
voorspellende waarde voor financiële stress hebben, zodat tijdig preventieve actie kan worden ondernomen; 3. De
uitkomst van een test moet relevant zijn voor het belang van de staat waarin de gemeente ligt; 4. Er moet gebruik
worden gemaakt van uniforme openbaar verkrijgbare informatie die frequent beschikbaar komt; 5. De
componenten van de index moeten in historisch opzicht de ontwikkeling (van toenemende problemen) in beeld
brengen; 6. De test moet toegankelijk zijn voor en makkelijk te begrijpen door lokale politici, bestuurders en het
publiek; 7. De test moet bestand zijn tegen manipulatie en strategisch gebruik; 8. De test moet hoop bieden voor
gemeenten met financiële moeilijkheden en gemeenten die goed presteren, ontzien; en 9. De test moet een goed
onderscheid in financiële conditie van de verschillende gemeenten maken.
Kloha et al. (2005) ontwerpen een tienpunten test die de door hen gesignaleerde problemen oplost, en voldoet aan
de hiervoor genoemde negen eisen. Voor elk van deze tien indicatoren stellen ze een kritieke waarde vast en als
een gemeente voor die indicator de kritieke waarde overschrijdt, dan scoort deze gemeente daarop 1 punt. In het
andere geval scoort de gemeente op de indicator 0 punten. Op de schaal van 0 tot 10 punten stellen Kloha et al.
een escalatieladder voor financiële stress vast. Afhankelijk van de score is sprake van een financieel gezonde
gemeente (0 tot 4 punten), een gemeente die financieel gevolgd moet worden (5 punten), een gemeente die een
waarschuwing over de financiële situatie nodig heeft (6 of 7 punten), of van een gemeente met financiële stress
waarbij moet worden ingegrepen (8, 9 of 10 punten).
De tien indicatoren van de test zijn: 1. de bevolkingsgroei over een periode van twee jaar; 2. de groei van de waarde
van de belastbare belastingbasis over een periode van twee jaar; 3. een grote val in waarde van de belastingbasis in
de afgelopen twee jaar; 4. de totale belasting gefinancierde uitgaven als aandeel van de waarde van de belastbare
belastingbasis; 5. het exploitatieresultaat van de belasting gefinancierde uitgaven als aandeel van de inkomsten; 6.
het exploitatieresultaat van de belasting gefinancierde uitgaven als aandeel van de inkomsten in het voorgaande
jaar; 7. het exploitatieresultaat van de belasting gefinancierde uitgaven als aandeel van de inkomsten twee jaar
geleden; 8. de omvang van de balansreserves als aandeel van de inkomsten; 9. een exploitatietekort bij een van de
overige activiteiten, zoals bedrijfsmatige activiteiten die worden gefinancierd uit prijzen en profijtheffingen en de
activiteiten die worden gefinancierd met specifieke uitkeringen; en 10. de hoogte van de langlopende schuld als
percentage van de waarde van de belastbare belastingbasis.
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Trussel & Patrick (2009) vinden dat de indexcijfers bij de verschillende methoden voor het bepalen van de
financiële conditie slecht zijn onderbouwd, omdat geen weging wordt toegepast voor de verschillende indicatoren
waaruit deze indexen zijn samengesteld. Ze merken over de testen voor het bepalen van de financiële conditie van
een lokale overheid op dat in het gunstige geval voor de uitkomst wordt gevaren op gegevens uit een benchmark
van een groep vergelijkbare lokale overheden. Daarmee is er volgens Trussel & Patrick geen sprake van vaste
ijkpunten voor een oordeel over de financiële conditie en over de kans op financiële stress.
Trussel & Patrick gaan daarom uit van een andere benadering. Allereerst kiezen ze een definitie voor financiële
stress. Een gemeente met financiële stress is bij Trussel & Patrick een gemeente die een tekort op de lopende
exploitatie had in het afgelopen jaar en in het jaar daarvoor. Daarbij moeten deze twee opeenvolgende
exploitatietekorten meer bedragen dan 5% van de inkomsten, zodat sprake is van een significant tekort op de
exploitatie. Trussel & Patrick merken op dat als alternatief voor de definitie van financiële stress kan worden
uitgegaan van een kasstroom die vrijkomt uit de exploitatie in baten en lasten, van onvoldoende omvang. Zij zelf
maken geen gebruik van deze definitie voor financiële stress, omdat in hun geval goede financiële informatie
daarover niet voorhanden is.
Trussel & Patrick kiezen vervolgens zeven financiële kengetallen uit het vakgebied public accounting & budgetting die
volgens de literatuur in hoge mate correleren met financiële stress. Ze zoeken zeven financiële kengetallen die iets
zeggen over de risicogebieden voor financiële stress. Volgens Trussel & Patrick zijn daarvoor de volgende vier
risicogebieden van belang: 1. de afhankelijkheid van belastinginkomsten en van overdrachten van de hogere
overheid; 2. de hoogte van de overheadkosten exclusief rente en afschrijvingen (aflossingen); 3. de hoogte van de
schulden; en 4. de hoogte van de inkomsten in relatie tot de vraag naar lokale publieke goederen en de ontwikkeling
van de inkomsten.
Trussel & Patrick stellen vervolgens met de zeven financiële kengetallen een functie op die de kans op financiële
stress voorspelt. De uiteindelijke weging van de zeven financiële kengetallen in de verklarende functie vinden ze
door deze functie met statistische technieken te ijken op de historische data van de gemeenten van de staat
Pennsylvania voor de definitie voor financiële stress. De verklarende functie voor de kans op financiële stress is
daarom alleen toe te passen op gemeenten in Pennsylvania.
De methode van ratingbureaus voor kredietwaardigheidsoordelen over lokale overheden.
Lokale overheden in de Verenigde Staten kunnen, evenals die in Canada en Zwitserland, failliet gaan (Plekhanov
& Singh, 2006). De faillissementswetgeving bevat een hoofdstuk 9 waarin de insolventieprocedure van onder
andere gemeenten met betalingsproblemen is geregeld. Bij een faillissement van een gemeente wordt een deel van
het verkoopbare bezit verkocht voor verevening van de schulden en wordt een deel van de schulden in een
onderhandelingsproces met de schuldeisers kwijtgescholden. Na de insolventieprocedure kan de gemeente met een
deels geschoonde lei verder. Omdat Amerikaanse gemeenten hun vreemd vermogen voor een flink deel met de
uitgifte van obligaties financieren en er volop handel is in gemeente-obligaties, bestaat er veel belangstelling voor
de kredietwaardigheid van gemeenten. Daarmee wordt informatie verworven over het risico van het beleggen in
een obligatie van een bepaalde gemeente.
Ratingbureaus houden zich professioneel bezig met kredietwaardigheidsoordelen van lokale overheden. Volgens
Liu & Tan (2009) laten sinds de jaren negentig ook steeds meer lokale en regionale overheden buiten de Verenigde
Staten hun kredietwaardigheid door ratingbureaus beoordelen. Ratingbureaus maken voor hun methoden gebruik
van de theorievorming over het in beeld brengen van de kredietwaardigheid van lokale overheden. De drie grootste
bureaus voor ratings, Standard & Poor's, Moody's en Fitch maken volgens Liu & Tan gebruik van min of meer
vergelijkbare methoden en kijken breder dan alleen naar financiële kengetallen. Liu & Tan geven een uitgebreide
beschrijving van de methode van deze ratingbureaus voor het beoordelen van de kredietwaardigheid van lokale
overheden.

~ 60 ~

De ratingbureaus maken gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren voor vijf aandachtsgebieden: 1. de
toestand en de vooruitzichten voor de lokale economie inclusief de demografische ontwikkelingen; 2. de
begrotingsresultaten en de beïnvloedbaarheid van de inkomsten en de uitgaven; 3. de liquiditeitspositie, de
schuldpositie, het schuldenbeheer en de niet uit de balans blijkende verplichtingen; 4. de kwaliteit van het
management en de begrotingsinstituties; en 5. de invloed van de financiële verhouding en de bestuurlijke
verhouding met de centrale overheid op de lokale of regionale financiën.
Uit de scores op de indicatoren wordt een eindscore bepaald. Die eindscore, de rating, geeft de kans op wanbetaling
binnen een bepaalde periode weer. Voor het bepalen van de eindscore uit de indicatoren gebruiken de drie kantoren
verschillende methoden. Zo kent bijvoorbeeld Moody’s aan elke indicator punten toe. Een gewogen gemiddelde
van deze scores in punten op de indicatoren bepaalt vervolgens de eindscore. Voordat de uitkomst voor de
eindscore, de rating, definitief wordt vastgesteld, worden de uitkomsten op de vijf aandachtsgebieden wel eerst
vergeleken in een benchmark met andere vergelijkbare decentrale overheden. De uiteindelijke toekenning van de
rating vindt plaats door een expertcomité, dat de plausibiliteit van de einduitkomst weegt.
Een voldoende hoge rating biedt lokale overheden een goede toegang tot de internationale kapitaalmarkt tegen
substantieel lagere rentekosten. In een aantal landen wordt door de centrale overheid daarom dit afgeven van
kredietoordelen over lokale overheden door ratingbureaus bevorderd. Om een goede rating te behalen of te
behouden letten lokale overheden ook beter op hun financiële conditie, is een bijkomend argument. In bijlage A is
een overzicht opgenomen met ratings van bedrijfsobligaties en obligaties van lokale overheden in de Verenigde
Staten en de kansen op wanbetaling.
Kritiek op kredietwaardigheidsoordelen van ratingbureaus: debt intolerance.
Er is ook kritiek op de kredietwaardigheidsoordelen van de ratingbureaus. Rheinhart (2002) concludeert dat de
ratings voor lokale en regionale overheden goede voorspellers zijn van wanbetaling, maar dat ze slechte voorspellers
zijn van financiële problemen bij financiële turbulentie door macro-economische onevenwichtigheden en
muntcrisissen.
Rheinhart et al. (2003) vermoeden dat er sprake is van zogenaamde debt intolerance. Door de methoden van de
ratingbureaus voor het beoordelen van de kredietwaardigheid, wat de basis vormt voor de rating, schieten boven
een arbitraire grens van de overheidsschuld de risicopremies omhoog. Daardoor komen overheden in de
problemen en worden ze gedwongen te bezuinigen. Dat heeft vervolgens een negatieve uitwerking op de
economische groei. Kortom, ze vermoeden dat de rating zelf en niet de hoogte van de schuld financiële problemen
veroorzaakt. Zo schieten bij lage- en midden inkomenslanden de risicopremies al omhoog bij grenzen voor de
overheidsschuld die veel lager liggen dan de overheidsschulden van westerse landen.
Rheinhart et al. onderzoeken welke variabelen de kredietratings van lage- en midden inkomenslanden bepalen om
het bestaan van debt intolerance aan te tonen. Ze concluderen dat de kredietratings kunnen worden verklaard uit drie
variabelen. Dat zijn een variabele over de hoogte van de schuldverplichtingen, een variabele die de geschiedenis
van wanbetaling beschrijft, en een variabele over de geschiedenis van de macro-instabiliteit van een land. Door de
grote fixatie van de ratings op het verleden kunnen lage inkomenslanden al ontsporen bij een overheidsschuld van
25% van het bruto binnenlands product. Volgens Rheinhart et al. voeden de kredietratings bij dergelijke lage
schuldquoten de marktpercepties en is er sprake van debt intolerance.
Gaillard (2006) onderzoekt de kredietoordelen van ratingbureaus over lokale overheden. Gaillard concludeert dat
de kredietoordelen van de drie grote ratingbureaus dicht bij elkaar liggen. Volgens hem verklaren drie factoren
grotendeels de uiteindelijke rating van een lokale overheid. Dat zijn de wanbetalingshistorie van de centrale
overheid, het nationale bruto binnenlands product per inwoner en de netto directe en gegarandeerde schuld van
de lokale overheid in kwestie als aandeel van de inkomsten. De rentespreads op leningen aan lokale overheden
blijken sterk te correleren met de kredietoordelen van de grote ratingbureaus.
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Petersen (2008; in: Crosby & Robbins, 2013, pag. 547-548) wijst erop dat een kredietoordeel op een
overheidsobligatie van een ratingbureau niet de echte financiële conditie van de lokale overheid die de obligatie
heeft uitgegeven, hoeft weer te geven. De obligaties kunnen namelijk via een waarborgfonds zijn verzekerd. Daarbij
constateert Petersen dat veel lokale overheden in de Verenigde Staten gebruik maken van deze verzekeringen,
omdat de AAA-ratings die aan obligaties van lokale overheden worden gegeven, veel minder risico representeren
dan een AAA-rating van een bedrijfsobligatie.
De kans op wanbetaling door bedrijven bij een investment grade (BBB-rating of hoger) is wel dertigmaal hoger dan
bij lokale overheden. Dit blijkt ook uit het overzicht van kredietrating van bedrijfsobligaties en obligaties van lokale
overheden en de kansen op wanbetaling uit bijlage A van dit boek. Vanwege dit verschil in risico is het zeer lucratief
voor waarborgfondsen om obligaties van lokale overheden te verzekeren. Er kunnen aanzienlijk hogere dan
kostendekkende verzekeringspremies in rekening worden gebracht.
Ackerman (2008; in: Crosby & Robbins, 2013, pag. 548) citeert uit de verhoren eind 2008 van het Amerikaanse
Congres naar aanleiding van de kredietcrisis. Uit deze verhoren komt naar voren dat er sprake is van een perverse
prikkel bij het bepalen van de kredietoordelen van obligaties door ratingbureaus, doordat de uitgevers (de banken)
van de overheidsobligaties de ratingbureaus betalen voor de rating en shoppen tussen ratingbureaus. De
scheidsrechter wordt betaald door de spelers. De treasurer van de staat Californië Bill Lockyer klaagt dan ook dat
zijn staat en Lehman Brothers in september 2008 dezelfde A-plus rating van Standard & Poor’s ontvingen. Dit was
net voordat de bank Lehman Brothers failliet ging.
Wat in de volgende hoofdstukken terugkeert.
In Nederland wordt voor een oordeel over de gezondheid van de financiën van een gemeente het zogenaamde
weerstandsvermogen van een gemeente berekend. De methode voor het berekenen van het weerstandsvermogen
keert terug in de hoofdstukken 3 en 4.
Financiële stress bij lokale overheden ontstaat voornamelijk door een economische recessie of een permanente
wijziging van de economische structuur. Naarmate de lokale economie en ook de belastingbasis van de lokale
overheid meer gediversifieerd is, is de gevoeligheid van een lokale overheid voor financiële stress minder. Een
overmatige groei van het overheidsapparaat en van de overheidsuitgaven kunnen bij lokale overheden ook een
oorzaak zijn voor financiële stress. Bij het ontstaan van financiële stress spelen de hoogte van de schuld, de
afhankelijkheid van overdrachten van een hogere bestuurslaag en de kwaliteit van het bestuur en het management
een rol van betekenis. De oorzaken voor financiële stress bij gemeenten keren terug in de hoofdstukken 3, 5 en 6.
Voor het signaleren van financiële stress bij lokale overheden moet breder worden gekeken dan alleen naar de
financiële positie. De hele financiële conditie moet in ogenschouw worden genomen. De aandachtsgebieden voor
het bepalen van de financiële conditie van een gemeente keren terug in de hoofdstukken 5 en 6.
De financiële conditie kan met financiële kengetallen in beeld gebracht. De invloed van niet-financiële factoren
werkt door naar de uitkomsten van financiële kengetallen. Van een beperkte set financiële kengetallen kan een
samengestelde index voor een samenvattend oordeel over de financiële conditie worden geconstrueerd. Een index
en de bijbehorende financiële kengetallen voor het meten van de financiële conditie van een gemeente moeten voor
een goede werking aan eisen voldoen. Het meten van de financiële conditie van een gemeente met een index en de
eisen voor de achterliggende kengetalen keren terug in paragraaf 2.8 en in hoofdstuk 6.

§ 2.8 Wat de literatuur ons leert over schulden en het beheersen van houdbare overheidsfinanciën.
Theorieën over overheidsschulden bieden een goed aanknopingspunt om een oordeel te vormen over de
houdbaarheid van de financiën van een Nederlandse gemeente. Daarom wordt in deze laatste paragraaf van dit
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hoofdstuk een overzicht gegeven van de stand van zaken van de economische wetenschap met betrekking tot de
functies van overheidsschulden en het beheersen van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
Functies van de overheidsschuld.
Schuldneutraliteit is maar beperkt werkzaam en geen reden voor overheden om af te zien van schuldfinanciering
en zeker geen reden om af te zien van schuldfinanciering van investeringen met meerjarig nut. Met
schuldfinanciering kunnen pieken in uitgaven, zoals uitgaven aan grote investeringen, worden opgevangen. Bij een
tijdelijke daling van de inkomsten door conjunctuur kunnen met schuldfinanciering van uitgaven de gevolgen van
een economische recessie worden gedempt. In beide gevallen vindt belastingverevening plaats wat minder
verstoring van de economie tot gevolg heeft. Daarbij hoeft een overheidsschuld, omdat een overheid nooit wordt
geliquideerd, niet in zijn geheel te worden terugbetaald. De aflossingen kunnen worden geherfinancierd.
Schuldfinanciering van extra overheidsinvesteringen kan de economie stimuleren. Wel kunnen de stimulerende
effecten van investeringsimpulsen wegvloeien over de grens en kunnen investeringsimpulsen private investeringen
direct verdringen. Door de grotere vraag naar geld door de overheid of door kredietrantsoenering kunnen
investeringsimpulsen private investeringen ook indirect verdringen, doordat de rente stijgt. Verdringing van private
investeringen ondermijnt het stimulerend effect van extra overheidsinvesteringen. Een vraag is of overheden goed
slagen in het stimuleren van economische activiteit met macro-economisch investeringsbeleid. Een kritiek luidt dat
overheden daar door een verkeerde timing van de investeringen niet succesvol in zijn.
Landen als Nederland gebruiken voor hun begrotingsbeleid automatische stabilisatoren, zoals uitgaven aan
inkomensvoorzieningen voor werklozen, om de gevolgen van conjunctuur te dempen, zodat van een verkeerde
timing geen sprake is. Buchanan (1967) vindt dat financieringstekorten voor macro-economische stabilisatie alleen
moeten worden toegestaan als dit begrotingsbeleid plaatsvindt op basis van een begrotingsregel die evenwicht op
de middellange termijn garandeert. Bij de discussie onder economen over het macro-economisch beleid van landen
is het onderscheid tussen lenen voor investeringen en lenen voor lopende uitgaven op de achtergrond geraakt.
Een overheidsschuld blijft een schuld waarbij sprake is van geldgevers en de belastingbetaler als geldnemer
fungeert, waarop de schuldverplichtingen indirect worden verhaald. Daardoor worden met overheidsschulden wel
degelijk kosten naar de toekomstige belastingbetalers verplaatst. Daarmee wordt met het lenen voor
overheidsinvesteringen invulling gegeven aan het profijtbeginsel. Betalen en genieten van investeringen met
meerjarig nut of toekomstig nut komen zo in één hand te liggen en dat heeft een positief effect op de welvaart door
een betere afweging van de kosten en baten door de inwoners.
Het is daarom belangrijk dat bij overheidsfinanciën een onderscheid wordt gemaakt tussen gewone uitgaven en
investeringsuitgaven met meerjarig of toekomstig nut. Niet alleen voor investeringen in kapitaalgoederen waarvoor
profijtheffingen worden gevraagd, kan het aangaan van leningen nuttig zijn, omdat de leningen met de opbrengsten
worden terugverdiend. Ook bij investeringen met alleen meerjarig maatschappelijk nut hebben leningen een functie,
omdat met de leningen de kosten van de investeringen naar de toekomstige gebruikers, die ook belastingbetalers
zijn, worden verlegd.
De kiezer kan bij schuldfinanciering van investeringen in plaats van financiering met belastingen echter minder
goed de afweging maken of hij bij niet-investeren door de overheid beter af is of niet. De kiezer overschat het
toekomstige profijt dat hij van een overheidsinvestering geniet, en heeft door fiscale illusie bij lenen slechter inzicht
in de toekomstige kosten van die overheidsinvestering. Daardoor kan de kiezer bij met schuld gefinancierde
overheidsinvesteringen geen goede berekening maken van zijn opofferingskosten. Daarbij hebben politieke
bestuurders een gelimiteerde fiscale verantwoordelijkheid en vullen deze leemte niet volledig op. Bij
schuldfinanciering van investeringen vinden om deze redenen onnodige investeringen plaats, die private
investeringen verdrukken. Ook worden de doelmatigheid en de doeltreffendheid van overheidsinvesteringen
erdoor ondermijnd. Dit pleit tegen het uitbundig lenen voor overheidsinvesteringen.
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Overheidsinvesteringen dragen bij aan de economische groei. Bij een trendmatige groei van de overheidsinkomsten
creëert schuldfinanciering met het structurele financieringstekort ruimte voor extra uitgaven. Bij een lage rente en
een hoge evenwichtsschuld is dit voordeel groter. Overheden lenen daarbij tegen lagere rentetarieven dan
particulieren en private instellingen. Samen met het profijtbeginsel en belastingverevening van investeringspieken
pleit dit juist voor schuldfinanciering van overheidsinvesteringen.
De opvattingen onder economen over het toestaan van lenen voor overheidsinvesteringen lopen dan ook uiteen.
Domar (1944) vindt dat overheden naast lenen voor kapitaalsuitgaven met meerjarig nut ook voor lopende uitgaven
met meerjarig of toekomstig nut, zoals salarissen van leraren, mogen lenen. Buchanan (1958; 1967) daarentegen
vindt dat vanwege opofferingskosten, fiscale illusie en een gelimiteerde fiscale verantwoordelijkheid van
bestuurders, het lenen voor investeringen moet worden beperkt tot investeringen waarvoor profijtheffingen bij
afnemers in rekening worden gebracht, en tot investeringen die duidelijk een bijdrage aan de economische
ontwikkeling van een land leveren.
Met leningen voor consumptieve uitgaven waarvan het nuttig effect zich over het lopende jaar uitstrekt, worden
kosten uit het heden op toekomstige belastingbetalers afgewenteld. Hierdoor vindt een slechtere afweging tussen
de lasten en baten plaats. Dit is in economisch opzicht nadelig.
Met een keuze voor een methode van boekhouden in baten en lasten kan het onderscheid tussen uitgaven aan
investeringen met meerjarig of toekomstig nut en uitgaven aan lopende consumptieve uitgaven worden
vormgegeven. Gecombineerd met een gouden regel kan in dat geval alleen worden geleend voor investeringen. Bij
lopende consumptieve uitgaven kan een onderscheid worden gemaakt tussen incidentele uitgaven en structurele
uitgaven. Jaarlijks is echter sprake van kleine incidentele uitgaven waarvan het nuttig effect zich over het lopende
jaar of zelfs meerdere jaren uitstrekt. Deze lopende consumptieve uitgaven zijn daarom ook structureel.
Beperkingen aan de hoogte van de overheidsschuld.
De hoeveelheid schuld die een overheid kan dragen, hangt af van de hoogte van de inkomsten en van de marktrente.
Naarmate het rentepercentage stijgt ten opzichte van het groeipercentage van de inkomsten kan een minder hoge
schuld worden gedragen. Kredietrantsoenering vormt daarom een rem voor het aangaan van hoge
overheidsschulden. Bij een hogere schuld neemt het wanbetalingsrisico toe en daarom vragen geldgevers een
hogere rente. Door de stijgende rentekosten wordt de overheid gedwongen om te bezuinigen.
Overheden beleven geregeld langere perioden met een lagere rente dan de economische groei, omdat ze tegen een
lagere rente lenen dan private partijen. Als in die perioden de nominale schuld niet toeneemt, daalt bij nominaal
stijgende inkomsten de schuldquote.
Bij landen verklaren een toenemende rente bij stijgende schulden, een achterblijvende groei van de inkomsten en
dan vooral door een terugval ervan door een economische schok, en de kwaliteit van het politiek beleid en de
instituties de kans op financiële stress. Daarbij veroorzaken bij landen verzet tegen hoge belastingen,
belastingontwijking van hoge belastingen, belastingvlucht bij hoge belastingen, kapitaalvlucht en een trage
aanpassing bij een structureel lagere economische groei financiële stress.
Voor het bepalen van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën van landen gaat de literatuur uit van de
toekomstige betaalbaarheid van de actuele schuld. Het solvabiliteitscriterium van Buiter (1985), dat het netto
vermogen van de overheid door het toekomstig beleid niet negatief mag worden, is in een latere fase niet door
hemzelf of andere economen omarmd. De waarde van veel niet-financiële bezittingen van overheden is moeilijk
of niet in beeld te brengen, omdat voor veel van die bezittingen markten ontbreken. De liquiditeitswaarde van het
netto vermogen kan daardoor slecht of niet in beeld worden gebracht. Territoriale overheden worden ook niet
geliquideerd, zodat de liquiditeitswaarde van het netto vermogen er bij deze overheden niet toe doet.
Stabilisatie van de waarde van het netto vermogen als aandeel van de inkomsten is ook niet afdoende als criterium
voor houdbare overheidsfinanciën van landen. Bij dat criterium kan de schuld door hoge investeringen nog steeds
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onhoudbaar worden. Hoge investeringen hoeven via het resultaat in baten en lasten het netto vermogen niet (direct)
aan te tasten.
Voor het in beeld brengen van de houdbaarheid van de overheidsschuld wordt in de internationale economische
literatuur en door internationale instituten uitgegaan van het vermogen van de overheid om op de middellange
termijn de schuldquote met het begrotingsbeleid te stabiliseren. Als bij dit stabiliseren op de middellange termijn
de schuldquote daalt, volgt daaruit dat op de lange termijn de schuld geheel wordt afbetaald.
Aan de uitkomsten van houdbaarheidsberekeningen voor de lange termijn wordt in de economische literatuur
weinig waarde toegekend. Op de lange termijn heeft de inschatting van de onafhankelijke variabelen, zoals de
inflatie, de rente en de economische groei, een te grote invloed op de uitkomst houdbaar of niet-houdbaar.
Voorspellingen van deze variabelen zijn op de middellange termijn al weinig trefzeker. Daarbij komt dat bij de
voorspellingsmodellen wordt gewerkt met de trendmatige ontwikkeling van deze variabelen. Fluctuaties tussen
jaren van bijvoorbeeld de inflatie of de economische groei hebben op de middellange termijn al een grote invloed
op de uitkomst houdbare of niet-houdbare overheidsfinanciën.
Om de houdbaarheid van de overheidsschuld te bepalen moet worden uitgegaan van de totale toekomstige
financieringsresultaten inclusief de netto-investeringen. Er zijn economen die voor een oordeel over de
houdbaarheid alleen kijken of een land in het verleden met zijn begrotingsbeleid voldoende met ombuigingen
reageerde op economische schokken. Het gangbare solvabiliteitscriterium voor een houdbare overheidsschuld luidt
dat de overheid bij een slechtweer-scenario in staat is de schuldquote op de middellange termijn te stabiliseren,
waarbij de schuldquote daalt.
De houdbaarheid van de overheidsschuld kan worden uitgedrukt met een financieel kengetal dat uitgaat van het
aanvullende primair surplus of van de aanvullende belastingopbrengst welke nodig is voor het stabiliseren van de
schuldquote.
Een solvabiliteitscriterium voor de houdbaarheid van de overheidsschuld levert niet een numerieke grens op voor
een plafond voor de schuldquote en zegt ook niets over de belastingdruk en het voorzieningenniveau na stabilisatie
van de schuldquote. Een hogere schuld leidt tot een hogere belastingdruk of een lager uitgavenniveau aan
voorzieningen. De belastingdruk en het niveau van de uitgaven aan publieke voorzieningen beïnvloeden de
economische groei en daarmee de uitkomst van houdbaarheidsberekening zelf.
Economen veronderstellen dat voor landen een zogenaamde debt-Laffer-curve geldt. Schuldfinanciering door de
overheid is gunstig voor de economische groei. Bij meer schuld neemt het positieve effect op de economische groei
toe. Naarmate de schuld stijgt neemt echter de rente door kredietrantsoenering ook toe, zodat het rendement van
met schulden gefinancierde overheidsinvesteringen afneemt. Bij meer investeren neemt de meeropbrengst van die
investeringen zelf ook af. Door de stijgende rente en de grotere omvang van overheidsinvesteringen worden private
investeringen verdrukt. Al met al neemt voorbij een bepaalde punt de bijdrage van de overheidsschuld aan de
economische groei af. Bij een nog hogere schuld wordt deze bijdrage aan de economie zelfs negatief.
Voor het opvangen van de gevolgen van een recessie is een remweg aan ruimte voor aanvullende leningen nodig
en loopt de schuldquote op. Daarbij kan een erg hoge schuld extra problemen veroorzaken door een negatieve
bijdrage aan de economische groei. Daarom kan tijdens een gunstig economisch tij beter van een prudent niveau
voor de hoogte van de schuldquote worden uitgegaan.
Welke niet-financiële factoren hebben invloed op de hoogte van de overheidsschuld?
Gedragingen van politici, bestuurders en uitvoerders van overheidstaken kunnen aanleiding zijn voor het ontstaan
van hoge tekorten en hoge schulden en daarmee een aanleiding vormen voor het ontstaan van financiële stress. Zo
is er sprake van politieke budgetcycli en van budget-maximaliserend gedrag door bijvoorbeeld overheidsbedrijven,
waardoor er hogere tekorten en schulden ontstaan. De inrichting van de instituties is van belang voor de invloed
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van deze factoren op de hoogte van tekorten en schulden. Zwakke overheden, zoals minderheidsregeringen,
vergroten de kans op hogere tekorten en schulden.
Gefragmenteerde overheden vergroten door common pool problemen en de grotere kans op wars of attrition eveneens
de kans op hogere tekorten en schulden. Gebrek aan transparantie van de begroting en het begrotingsproces en
gebrek aan kennis van de inwoners van de begroting vergroten ook de kans op hogere tekorten en schulden.
Naast politieke en institutionele factoren hebben de bevolkingsomvang, de bevolkingsopbouw, de hoogte van het
inkomen per hoofd van de bevolking en de inkomensverdeling invloed op de hoogte van tekorten en de
overheidsschuld. Een grotere bevolkingsomvang, een bevolkingsopbouw met meer ouderen, een hoger inkomen
per inwoner en een schevere inkomensverdeling hebben een opwaarts effect op de hoogte van de tekorten en de
schulden. Dit komt onder andere doordat meer investeringen als gevolg ervan leiden tot hogere schulden. De
invloed van een schevere inkomensverdeling op de tekorten en schulden komt ook door de sterkere aanwezigheid
van common pool-problemen en wars of attrition. De financiële verhouding tussen de centrale overheid en de lokale
overheden kunnen de invloed van deze factoren op de hoogte van de tekorten en schulden van lokale overheden
verstoren.
Begrotingsinstituties kunnen het ontstaan van hoge tekorten en schulden tegengaan. Harde numerieke
begrotingsregels die ex post gelden, zoals een numeriek schuldplafond en een numerieke schuldremmer, leiden tot
lagere tekorten en schulden en een snellere aanpassing van de begroting bij financiële stress dan niet-numerieke
normen die ex ante gelden. Ook een sterke positie bij de besluitvorming van de bestuurder die over de financiën
gaat, en van zijn financieel management leiden tot lagere tekorten en lagere schulden
Daarentegen leiden regels die de begrotingsruimte beperken, ook tot het omzeilen van deze regels, waardoor de
transparantie van de begroting en het begrotingsproces juist afneemt en de schulden niet verminderen, maar
worden verplaatst buiten de reikwijdte van de begrotingsregels. Algemeen geldende numerieke begrenzingen voor
de begrotingsruimte houden daarbij geen rekening met verschillen in economische ordening en economische
condities van de verschillende overheden waarvoor ze gelden, en brengen daarom ook maatschappelijke kosten
met zich mee. Uniforme begrotingsbeperkingen kunnen voor meerdere overheden te laag zijn vastgesteld.
Hiërarchische stemregels voor het beheersen van tekorten en schulden hollen de kwaliteit van de democratische
besluitvorming uit en werken discriminerend naar minderheden.
Instituties die de transparantie van het begrotingsproces, de verslaglegging over de financiën en de kennis van de
inwoners over de overheidsfinanciën bevorderen, dragen juist wel zonder bijwerkingen bij aan een betere
beheersing van overheidstekorten en schulden. Een goede werking van kredietrantsoenering leidt ook tot een
betere beheersing van de hoogte van overheidstekorten en schulden.
Oorzaken voor financiële stress bij lokale overheden.
Financiële stress bij lokale overheden ontstaat vaak door een economische recessie of een structurele wijziging van
de economische structuur. Naarmate de lokale economie en ook de belastingbasis van de lokale overheid meer
gediversifieerd is, is de gevoeligheid van een lokale overheid voor financiële stress minder. Een overmatige groei
van het overheidsapparaat en de overheidsuitgaven kan bij lokale overheden ook de oorzaak voor financiële stress
zijn. Als een bestuur van een lokale overheid gevoelig is voor de druk van belangengroepen kunnen de uitgaven en
belastingtarieven eveneens hoog oplopen.
Bij het ontstaan van financiële stress spelen ook de hoogte van de schuld, de afhankelijkheid van overdrachten van
de centrale overheid en de kwaliteit van het bestuur en het (financieel) management een rol van betekenis.
Bij een hoge schuld ligt een groter deel van de uitgaven vast en worden de mogelijkheden voor ombuigingen
beperkt. Een lokale overheid kan daarbij door hoge schulden van de centrale overheid en de regionale overheid en
een hoge belastingdruk als gevolg van de belastingen van de centrale overheid en regionale overheid worden
beperkt in zijn mogelijkheden om ombuigingen te realiseren.
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Bij een grotere afhankelijkheid van overdrachten komen korting op de overdrachten harder aan, terwijl de eigen
inkomsten van de lokale overheid bij een kleine omvang van het eigen belastinggebied moeilijker kunnen worden
verhoogd. Als de afhankelijkheid de bekostiging van medebewindstaken betreft, kan een gemeente door de wettelijk
verplichte uitgaven aan medebewindstaken worden beperkt in zijn ombuigingsmogelijkheden of kunnen
bezuinigingen door hogere bestuurslagen worden afgewenteld op de lokale overheden.
Bij tegenvallende inkomsten of te hoge uitgaven is bijstelling van het beleid van de lokale overheid nodig. De
kwaliteit van het bestuur en het financieel management bepalen dan of een lokale overheid er vlot in slaagt om de
tering naar de nering te zetten. De kwaliteit betreft dan zowel het oordeelsvermogen en het
verantwoordelijkheidsbesef van het bestuur en het (financieel) management als de vaardigheden om adequaat
maatregelen te treffen. Een gebrek aan kwaliteit van het bestuur en het (financieel) management is daarom ook een
oorzaak voor financiële stress, omdat maatregelen te laat worden getroffen of de maatregelen zelf halfbakken zijn
of een destructieve werking hebben.
Maatregelen voor het beheersen van de schulden van lokale overheden.
Voor monetaire en macro-economische stabiliteit is coördinatie van het leengedrag van lokale overheden nodig.
Met schulden gefinancierde uitgaven van lokale overheden kunnen namelijk ongewenste inflatie veroorzaken en
de reserves van de centrale bank aantasten. Financiële stress bij enkele lokale overheden kan besmettingsgevaar
opleveren voor andere lokale overheden, regionale overheden en de centrale overheid.
Macro-economische stabilisatie door schuldfinanciering van lopende consumptieve uitgaven kan beter niet bij
lokale overheden worden belegd. De centrale overheid en regionale overheden zijn daar beter in. Daarbij vindt via
de overdrachten van de centrale overheid indirect stabilisatie door lokale overheden plaats, omdat de overdrachten
in de regel niet krimpen bij een neergang van de lokale economie. Het lenen voor lopende consumptieve uitgaven
door lokalen overheden moet daarom worden ontmoedigd.
Doordat lokale overheden afhankelijk zijn van overdrachten van de centrale overheid of regionale overheid, is de
fiscale illusie van de belastingbetaler over de lokale overheidsfinanciën groter. Lokale politici en bestuurders nemen
door de afhankelijkheid van overdrachten minder verantwoordelijkheid voor gezonde financiën en kloppen bij
problemen eerder voor hulp aan bij de centrale overheid of vluchten eerder dan nationale politici en bestuurders
in leengedrag. Door de afhankelijkheid van overdrachten komen common pool-problemen en wars of attrition bij lokale
overheden eerder voor. Bij lokale overheden kan daarnaast makkelijker regionale competitie met schuld
gefinancierde investeringen plaatsvinden om bedrijven en inwoners te lokken. Lokale politici en bestuurders
hebben, evenals nationale politici en bestuurders, een korte horizon en hebben voor het winnen van stemmen
belang bij een ondoorzichtige begroting en een ondoorzichtig begrotingsproces.
Bij een grote afhankelijkheid van overdrachten werkt ook het mechanisme van kredietrantsoenering slechter.
Marktpartijen en ook lokale politici verwachten bij meer verticale onbalans dat een centrale overheid een lokale
overheid met financiële stress eerder financieel te hulp schiet. Ontsporende gemeentefinanciën kunnen namelijk
door een stijgende rente voor overheidsschulden een besmettingsgevaar opleveren voor andere lokale en regionale
overheden en de centrale overheid zelf. Ook zijn lokale overheden uitvoerders van nationale taken, zodat de
inwoners bij problemen ook naar de centrale overheid kijken. De lokale problemen hebben een uitstralingseffect
naar de nationale politiek. Gezamenlijke inkoop van leningen door lokale overheden via de centrale overheid of
via een eigen bank om een rentevoordeel te behalen vermindert de werking van kredietrantsoenering nog verder.
Monetaire en macro-economische stabiliteit vragen daarom om regels van de centrale overheid voor het
voorkomen van grote financieringstekorten en hoge schulden bij lokale overheden. Van bovenaf opgelegde strenge
beperkingen aan de begrotingsruimte hebben echter nadelige effecten op de besteding van gelden door lokale
overheden en leiden tot ontwijkend gedrag. De allocatie van middelen wordt slechter, de regels worden omzeild
en begrotingen worden ondoorzichtiger. De mate waarmee met regels het leengedrag van lokale overheden
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optimaal kan worden beperkt, is daarom afhankelijk van de financiële verhouding met de centrale overheid en de
werking van kredietrantsoenering.
Naarmate lokale overheden voor hun inkomen afhankelijker zijn van overdrachten en kredietrantsoenering slechter
werkt, is er bij lokale politici en bestuurders meer sprake van moral hazard en bij de inwoners meer sprake van fiscale
illusie. Dan werken begrotingsregels die het leengedrag strakker aan banden leggen, beter. Administratieve
controles in vorm van verticaal begrotingstoezicht kunnen bij een grote afhankelijkheid van overdrachten en een
slechte werking van kredietrantsoenering een goede aanvulling zijn. Deze maatregelen ondermijnen echter wel de
begrotingsdiscipline van lokale overheden. Een procedure waarbij lokale overheden bij financiële stress onder
curatele worden geplaatst en de zeggenschap over de financiën moeten inleveren, zodat de financiën van hogerhand
kunnen worden gesaneerd, kan door de dreigende werking van de voorwaarden en het verlies van financiële
autonomie kredietrantsoenering (deels) vervangen.
Te allen tijde heeft een onafhankelijk regelgevend instituut dat met regels voor de begroting en de verantwoording
de transparantie over de overheidsfinanciën bewerkstelligt, een positief effect op het bevorderen van gezonde
financiën. Voor die regels moet zoveel als mogelijk worden uitgegaan van algemeen aanvaarde uitgangspunten en
standaarden.
Methoden om de financiële conditie van lokale overheden te meten.
In Nederland wordt een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën gevormd met het concept
weerstandsvermogen, dat uitgaat van het solvabiliteitscriterium dat de waarde van de reserves van het netto
vermogen niet negatief mag worden. Bij het in beeld brengen van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën van
landen heeft men ervan afgezien dit solvabiliteitscriterium verder uit te werken. Met het netto vermogen is de
liquiditeitswaarde van een overheid niet in beeld te brengen. Territoriale overheden worden ook niet geliquideerd,
zodat het netto vermogen er niet toe doet. Bij stabilisatie van het netto vermogen kan de schuld door investeringen
nog steeds oplopen.
In een aantal landen maken lokale overheden gebruik van kredietratings van ratingbureaus. Deze kredietratings
over lokale overheden representeren een veel lager wanbetalingsrisico dan dezelfde ratings over private instellingen.
De ratings over lokale overheden signaleren slecht ophanden zijnde problemen door financiële turbulentie als
gevolg van macro-economische onevenwichtigheden en muntcrisissen. Wel signaleren ze normale
wanbetalingsrisico’s door hoge schulden. Oplopende rentetarieven voor lokale overheden bij hogere schulden
worden voor een deel gevoed doordat geldgevers kijken naar de ratings in plaats van naar de daadwerkelijke
variabelen die het wanbetalingsrisico verklaren.
Voor het signaleren van financiële stress bij lokale overheden moet breder worden gekeken dan alleen naar de
financiële positie. Bij een oordeel moet ook naar de bronnen van inkomsten, het voorzieningenniveau en de
mogelijkheden voor aanpassing van het financieel beleid worden gekeken. De gehele financiële conditie moet in
ogenschouw worden genomen.
Voor het meten van de financiële conditie van lokale overheden wordt door verschillende methoden gebruik
gemaakt van een samenstel van financiële kengetallen, demografische indicatoren en sociaal-economische
indicatoren. Het gebruik van demografische en sociaal-economische indicatoren is twijfelachtig, omdat de
doorwerking ervan naar de gemeentefinanciën niet duidelijk is. De doorwerking wordt daarbij verstoord door de
financiële verhoudingen met de centrale overheid en de regionale overheid. Het is ook onnodig om demografische
en sociaal-economische indicatoren expliciet mee te nemen, omdat de gevolgen van wijzigingen van de
demografische en sociaal-economische structuur zich vertalen naar financiële kengetallen.
Voor een methode om de financiële conditie aan de hand van financiële kengetallen te beoordelen kan beter worden
gewerkt met een beperkt aantal financiële kengetallen. Dat vergemakkelijkt de toegankelijkheid en de
begrijpelijkheid voor het vormen van een oordeel en daarmee de acceptatiegraad bij lokale overheden. Bij het
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gebruik van veel kengetallen is niet duidelijk welke het belangrijkst zijn, en kunnen er ook kengetallen tussen zitten
die in uiteenlopende situaties tot verschillende conclusies leiden.
Lokale overheden kennen verschillende financiële aandachtsgebieden waar financiële stress zich uit, en waarvoor
financiële kengetallen kunnen worden ontwikkeld. Op de korte termijn moeten er genoeg liquiditeiten vrijvallen
om de rekeningen te betalen en de schuldverplichtingen te voldoen. De exploitatierekening moet niet structureel
tekorten vertonen. De schuldverplichtingen moeten blijvend uit het inkomen kunnen worden betaald. Voor een
voldoende financiële conditie moet een aanvaardbaar voorzieningenniveau bij een aanvaardbare belastingdruk
worden gehandhaafd.
Aan de kengetallen voor een oordeel over de financiële conditie moeten eisen worden gesteld. De kengetallen
moeten ten eerste theorieën over financiële stress of aandachtsgebieden voor financiële stress representeren. De
kengetallen moeten ten tweede zijn samen te stellen uit openbaar verkrijgbare informatie die frequent beschikbaar
komt, en ten derde bestand zijn tegen manipulatie en strategische sturing. Ten vierde moet elk kengetal goed de
gemeenten selecteren die op het desbetreffende aandachtsgebied slecht scoren. Ten vijfde moet elk kengetal het
ontstaan van potentiële financiële problemen op het desbetreffende aandachtsgebied in historisch opzicht in beeld
brengen. Ten zesde moeten de financiële kengetallen toegankelijk en begrijpelijk zijn voor lokale politici,
bestuurders en het publiek.
Voor een totaaloordeel over de financiële conditie kan van een set financiële kengetallen een overkoepelende index
worden gedefinieerd. Daarvoor moet bij voorkeur aan elk financieel kengetal een absolute signaalwaarde voor een
oordeel worden toegekend, waarboven of waaronder er op het bijbehorende aandachtsgebied een gevaar is voor
het ontstaan van financiële stress. Bij een relatieve signaalwaarde op basis van een vergelijking met soortgenoten
kan het zijn dat de signaalwaarde niet de grens voor het ontstaan van financiële stress aangeeft. Als alle gemeenten
op een kengetal goed scoren, zijn de slechtste scores nog steeds goed.
Een test op basis van een indexgetal voor een oordeel over de financiële conditie moet aan een drietal eisen voldoen.
De index moet een voorspellende waarde voor financiële stress hebben, zodat tijdig preventieve actie kan worden
ondernomen. De test moet een goed onderscheid in financiële conditie van gemeenten maken, zodat de test hoop
biedt aan gemeenten met financiële moeilijkheden en gemeenten die goed presteren, ontziet. De uitkomsten van
de test moeten relevant zijn voor het belang van de staat waarin de gemeente ligt.
Wat in de volgende hoofdstukken terugkeert.
De theorieën uit de economische wetenschap over overheidsschulden zijn goed bruikbaar als uitgangspunten voor
het ontwerp van een stelsel voor het beheersen van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. De theorieën over
overheidsschulden keren terug in de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6.
De theorie over de houdbaarheid van de overheidsschuld van een land kan in aangepaste vorm worden gebruikt
om de houdbaarheid van een gemeenteschuld te berekenen. De berekening van de houdbaarheid van een
overheidsschuld houdt echter geen rekening met de hoogte van de schuldquote, de aanvaardbare belastingdruk en
het aanvaardbare voorzieningenniveau na stabilisatie van de schuldquote op de middellange termijn.
De theorieën over het ontstaan van financiële stress bij gemeenten en een methode voor het bepalen van de
financiële conditie van een gemeente met een indexgetal op basis van een beperkte set kengetallen zijn eveneens
bruikbaar voor de Nederlandse gemeenten. Met een set financiële kengetallen en een overkoepelend indexgetal
voor het bewaken van de financiële conditie van een gemeente kan ook de hoogte van de schuldquote, de
belastingdruk en het voorzieningenniveau worden beoordeeld.
De theorie over het bepalen van de houdbaarheid van een overheidsschuld keert terug in de hoofdstukken 4 en 6.
De theorieën over het ontstaan van financiële stress en de theorie over methoden voor het bepalen van de financiële
conditie met kengetallen en een overkoepelende index keren terug in de hoofdstukken 5 en 6.

~ 69 ~

Hoofdstuk 3. Geschiedenis van de wetgeving voor houdbare gemeentefinanciën.
3.1 Inleiding.
Dit hoofdstuk beschrijft de geschiedenis van het stelsel van wet- en regelgeving waarmee de Nederlandse overheid
het ontsporen van de gemeentefinanciën wil voorkomen. Daarmee wordt de herkomst van de desbetreffende
bepalingen uit de regelgeving inzichtelijk en komt de aansluiting tussen de verschillende wetgevingsgebieden die
voor het beheersen van houdbare gemeentefinanciën van belang zijn, in beeld. Het doel van deze benadering is om
vragen te formuleren voor verder onderzoek later in dit boek en om in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk
conclusies te trekken voor aanpassingen van het stelsel. Een bijkomend doel van dit hoofdstuk is het geven van
een historisch overzicht van dit beleidsveld.
De wet- en regelgeving om het ontsporen van de gemeentefinanciën te voorkomen structureert de besluitvorming
over of grijpt in op het financieel beleid, het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van een
gemeente. Achterliggende motieven voor deze regelgeving zijn het garanderen van de continuïteit van het bestuur
en de publieke dienstverlening door gemeenten, het bewaken van de kredietwaardigheid van de Nederlandse
overheid en het bewaken van de monetaire en macro-economische stabiliteit.
Hoofdstuk 2 benoemt verschillende aandachtsgebieden om te voorkomen dat de gemeentefinanciën ontsporen. In
paragraaf 2.6 onderscheiden bijvoorbeeld Ter-Minassian & Craig (1997) de aandachtsgebieden: 1. voorschriften
voor de inrichting van de begroting; 2. transparantie van het begrotingsproces; 3. administratieve methoden voor
schuldbeheersing, zoals een boekhouding in baten en lasten en ook hiërarchische stemregels; 4. numerieke
begrotingsbeperkingen; 5. administratieve controles, zoals begrotingstoezicht van hogerhand; en 6. disciplinering
van leengedrag door de markt. Liu & Waibel (2008) zien aanvullend een administratieve insolventieprocedure als
aandachtsgebied.
Als deze aandachtsgebieden als uitgangspunt worden genomen, zijn in Nederland meerdere wetsartikelen uit vier
verschillende wetten en de bijbehorende onderliggende regelgeving van belang voor het beheersen van de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Deze wetten zijn de Gemeentewet, de Financiële-verhoudingswet, de
Wet financiering decentrale overheden en de Wet houdbare overheidsfinanciën. Van de onderliggende regelgeving
is vooral het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van belang.
Geïnspireerd door het onderscheid in aandachtsgebieden van Ter-Minassian & Craig, de aanvulling van Liu &
Waibel en de spreiding van de desbetreffende regels over vier nationale wetten en het BBV onderscheid ik de
volgende vijf gebieden van wet- en regelgeving om de houdbaarheid van de gemeentefinanciën te beheersen:
1.
2.

3.

Regels over de inrichting van de gemeentebegroting en de gemeenterekening. Deze voorschriften bepalen de mate van
transparantie die deze stukken over de gemeentefinanciën bieden, en de mate van inzicht in de gezondheid
van de gemeentefinanciën.
Regels voor de inrichting van de financiële organisatie, het financieel beheer en in het bijzonder regels voor de politieke
besluitvorming over de omvang van de begroting en voor het toezicht door het gemeentebestuur op de uitvoering van de begroting.
Onder het laatste reken ik ook regels voor de controle op de getrouwheid en de rechtmatigheid van de
bestuurlijke informatievoorziening over de gemeentefinanciën. Deze voorschriften hebben invloed op
transparantie van het begrotingsproces en op de betrouwbaarheid van de informatievoorziening. Daarbij
trachten deze regels misbruik en oneigenlijk gebruik van publieke middelen, zoals fraude, te voorkomen.
Meerdere van deze regels, zoals regels over het vaststellen van de begroting, hebben direct invloed op de
financiële uitkomst van de begroting en dus op het financieel beleid.
Regels die beperkingen opleggen aan het aantrekken van kort en lang vreemd vermogen en aan het uitzetten van geldmiddelen.
Voorbeelden hiervan zijn normen die het renterisico van het herfinancieren van leningen spreiden, en
eisen aan en verboden voor het gebruik van bepaalde risicovolle financieringsinstrumenten. Ook deze
voorschriften beperken de financiële speelruimte, maar grijpen in op het treasury-beleid van een
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4.

5.

gemeente. Een plafond voor de omvang van de leningenportefeuille heeft grotendeels hetzelfde effect als
een schuldplafond en kan zowel hier als onder het volgende punt vier worden gerubriceerd.
Regels die numerieke beperkingen opleggen aan de financiële uitkomst van de gemeentebegroting en de gemeenterekening.
Voorbeelden hiervan zijn een schuldplafond, een investeringsplafond en een norm voor de minimale
uitkomst van het exploitatieresultaat. Deze voorschriften grijpen direct in op de besluitvorming over de
begroting en de begrotingsuitvoering en beperken bij gegeven inkomsten rechtstreeks de financiële
speelruimte van een gemeente.
Regels voor de wijze waarop bij (een dreiging van) ontsporende gemeentefinanciën moet worden gehandeld. Hierbij kan
gedacht worden aan toezicht van hogerhand op de gemeentefinanciën, vangnetten voor het opvangen
van financiële tekorten en een insolventieprocedure voor de sanering van onhoudbare gemeentefinanciën.
Deze regels hebben tot doel de schade door financiële stress bij een gemeente te beperken

Dit hoofdstuk heeft een thematische indeling, die de hiervoor gepresenteerde indeling grotendeels volgt. Paragraaf
3.2 behandelt de wetsgeschiedenis van de voorschriften voor de inrichting en het opstellen van de
gemeentebegroting en de gemeenterekening van punt een. Paragraaf 3.3 gaat over punt twee, oftewel de
wetsgeschiedenis van de regels voor de inrichting van de financiële organisatie, het financieel beheer en de regels
voor de controle op de getrouwheid van de bestuurlijke informatievoorziening over de gemeentefinanciën en de
rechtmatigheid van de achterliggende beheershandelingen.
Paragraaf 3.4 gaat in op de wetsgeschiedenis van het begrotingstoezicht van hogerhand op gemeenten. Paragraaf
3.5 behandelt het thema faillissement en saneringssteun. Daarmee dekken deze twee paragrafen punt vijf van de
indeling af.
Paragraaf 3.6 gaat over het thema van punt drie en handelt over de wetsgeschiedenis van regels voor gemeenten
voor het aantrekken van kort en lang vreemd vermogen en het uitzetten van geldmiddelen. De wetsgeschiedenis
van de regels die numerieke beperkingen opleggen aan de financiële uitkomst van de gemeentebegroting en de
gemeenterekening van punt vier, komt aan bod in de paragrafen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 en 3.6. Paragraaf 3.7 handelt tot
slot over de Europese begrotingsnormen en belicht hoe deze numerieke begrotingseisen via de Nederlandse
wetgeving doorwerken naar gemeenten.
Het hoofdstuk sluit af met paragraaf 3.8, waarin wordt besproken met welke ingrepen het wettelijke stelsel voor
het bewaken van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën kan worden verbeterd.

§ 3.2 Van een kameraal stelsel naar dubbelboekhouden met een vermogensbalans.
Deze paragraaf behandelt de beleidsgeschiedenis van de voorschriften van hogerhand voor de inrichting en het
opstellen van de gemeentebegroting en de gemeenterekening. De paragraaf brengt tot slot de vragen in beeld die
volgen uit de beleidsdiscussie of de huidige voorschriften van het BBV de transparantie voor het vormen van een
oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën bevorderen.
Eenheid met een kameraal stelsel naar Frans model.
Tot en met het Koninkrijk Holland, dat in 1806 de rechtsopvolger was van de Bataafse republiek, voerden steden
en gemeenten in Nederland hun eigen boekhouding zonder bemoeienis van bovenaf. De steden en gemeenten
waren voor hun inkomsten geheel afhankelijk van eigen inkomsten. Er was geen financiële verhouding tussen het
Rijk of de provincies en de steden en gemeenten. In veel steden en gemeenten werden de ontvangsten en uitgaven
bijgehouden in twee aparte registers. Soms werd daarbij een onderverdeling in gewone en buitengewone uitgaven
en gewone en buitengewone inkomsten gehanteerd. Met dit onderscheid aan de uitgavenkant werd met de
buitengewone uitgaven inzicht gegeven in onder andere de investeringsuitgaven.
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Luuring (1936) beschrijft dat de stad Amsterdam vanaf 1664 voor de boekhouding het Italiaanse stelsel van dubbel
boekhouden hanteerde, dat ook wel commerciële boekhouding werd genoemd. Johannes Hudde, thesaurier en
oud-burgemeester van Amsterdam, voerde daarbij in 1679 een begroting in waarvan de bedragen waren gebaseerd
op het gemiddelde van de inkomsten en lasten van de voorgaande 15 jaar. Vanaf het jaar 1680 stelde de stad
Amsterdam vermogensbalansen op, die bij dit stelsel horen.
Als het Koninkrijk Holland in 1810 opgaat in het Franse Keizerrijk komt een einde aan deze financiële autonomie
van de steden en heerlijkheden. Op 18 oktober 1810 wordt de Franse verordening op de gemeenteadministratie
uitgevaardigd. Met ingang van 1811 wordt voor alle gemeenten in Nederland één kameraal stelsel naar Frans model
voorgeschreven en begrotingstoezicht door de departementen (provincies) opgelegd. Het kameraal stelsel is in feite
een kasstelsel en kijkt alleen naar de geldstromen.
Nadat Nederland zijn soevereiniteit terugkrijgt, worden bij koninklijk besluit nummer 27 van 18 februari 1814
onder nummer 5 nieuwe nationale comptabiliteitsvoorschriften voor de gemeenten uitgevaardigd. Met de ‘bepalingen
betrekkelijk de formatie en executie van Begrootingen voor de behoeven der gemeenten’ wordt het kameraal stelsel uit de periode
dat Nederland onderdeel uitmaakte van het Franse Keizerrijk, in grote lijnen gehandhaafd. Bij het besluit zit een
‘model der begrooting’. De financiële positie van de steden en gemeenten was tijdens de Franse bezetting sterk
verslechterd. Daarom worden de steden en gemeenten met het besluit opgedragen ook een staat van de (oude)
schulden op te maken. Ze moeten daarbij aangegeven hoe ze de oude schulden gaan aflossen. De bezittingen van
de steden en gemeenten blijven hierbij buiten schot (Luuring, 1936).
De eerste Gemeentewet laat de eenheid van de boekhoudvoorschriften los.
In het revolutiejaar 1848 breken in een aantal Europese landen opstanden uit tegen het aristocratisch gezag om een
liberaal stelsel en een liberale grondwet mogelijk te maken. Onder leiding van Thorbecke wordt in dat jaar met een
nieuwe grondwet ook het staatskundig bestel van Nederland gewijzigd. In 1851 volgt daarop een gemeentewet van
zijn hand.
Deze eerste Gemeentewet van 1851 handhaaft het kasstelsel van inkomsten en uitgaven en geeft slechts een
hoofdindeling voor de gemeentebegroting en de gemeenterekening. Wel moet verplicht een onderscheid worden
gemaakt tussen gewone uitgaven en buitengewone uitgaven. Buitengewone uitgaven vallen daarbij grotendeels
samen met wat we nu investeringen noemen. Gedeputeerde staten van de provincies krijgen in de Gemeentewet
de bevoegdheid om nadere regels voor de gemeentebegroting en de gemeenterekening uit te vaardigen. Deze regels
voor de gemeentebegroting en de gemeenterekening gaan daarom in de jaren erna tussen de provincies uiteenlopen
(Cremers, 1866; Koene, 1924).
Gemeentebedrijven vragen om andere begrotingsvoorschriften.
Aan het eind van de negentiende eeuw en begin twintigste eeuw ontstaan op grote schaal gemeentebedrijven voor
onder andere het drinkwater, de gasvoorziening, de elektriciteitsvoorziening en sociale volkshuisvesting.
Gemeenten moesten op grond van de Gemeentewet van 1851 verplicht een ontvanger benoemen. Deze ontvanger
moest alle inkomsten van de gemeente innen, alle uitgaven betaalbaar stellen en de administratie daarvan bijhouden.
Alle geraamde inkomsten en geraamde uitgaven die door de gemeente-ontvanger werden gedaan, moesten in de
gemeentebegroting worden opgenomen (Cremers, 1866; De Jong, 1921). Deze bepalingen gaan wringen met het
bedrijfsmatig aansturen van de gemeentebedrijven. De eerste gemeentelijke gasfabriek is die van Leiden opgericht
in 1848. De problematiek van gemeentebedrijven speelde bij het opstellen van de Gemeentewet van 1851 nog niet,
zodat hiermee geen rekening was gehouden (Timmermans et al., 1962).
De gemeentebedrijven hebben een zekere financiële zelfstandigheid nodig om goed te functioneren. Ook wordt
gepleit voor de invoering van een boekhouding in baten en lasten volgens de methode van dubbelboekhouden bij
gemeentebedrijven. Dat stelsel van boekhouden levert onder andere vanwege het afschrijven op investeringen over
meerdere jaren betere kostprijsinformatie op voor de bedrijfseconomische aansturing van gemeentebedrijven.
Daarom stappen meerdere gemeentebedrijven, ondanks de andersluidende voorschriften, over naar een
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zelfstandige financiële administratie in baten en lasten volgens de methode van dubbelboekhouden (Timmermans
et al., 1962).
De opkomst van de gemeentebedrijven met een zelfstandige administratie leidt tot het Koninklijk Besluit van 4
september 1886 met de strekking dat in de gemeentebegroting niet de volledige inkomsten en uitgaven van een
gemeentebedrijf (in dit geval een gasfabriek) hoeven worden opgenomen, maar dat kan worden volstaan met de
opname van het vermoedelijke saldo. Het voeren van een commerciële boekhouding door gemeentebedrijven
wordt vervolgens oogluikend toegestaan (Van Rijswijk, 1922; Timmermans et al., 1962).
In 1903 dient minister Kuyper een wetsvoorstel in voor het wijzigen van de Gemeentewet om het beheer van
gemeentebedrijven beter te regelen. Maar dit voorstel wordt door het aftreden van de minister niet behandeld. Zijn
opvolger minister Rink kan zich niet in het wetsvoorstel vinden. Het voorstel legt de mogelijkheid van gemeenten
om bedrijven te exploiteren te veel aan banden. Minister Rink dient in 1907 een nieuw wetsontwerp in om het
beheer van gemeentebedrijven te regelen. Maar ook minister Rink moet vroegtijdig het veld ruimen. Zijn opvolger
minister Heemskerk wijzigt het wetsvoorstel door het ingrijpend te snoeien. Wat rest is de wetswijziging van 30
december 1909 (Staatsblad 416), die de bepaling aan de Gemeentewet toevoegt dat de raad onder goedkeuring van
gedeputeerde staten voor aangewezen inkomsten en ontvangsten afwijkende regels kan stellen (Luuring, 1936;
Timmermans et al., 1962).
Na de wetswijziging van 1909 verlenen gemeenten met zogenaamde bedrijfsverordeningen hun gemeentebedrijven
een grote mate van financiële zelfstandigheid. Met de wijziging hoeven gemeentebedrijven formeel hun inkomsten
en uitgaven niet meer via de ontvanger te laten lopen en door de ontvanger te laten administreren. Ook worden in
deze verordeningen afwijkende voorschriften toegestaan voor het bijhouden van de boekhouding en de inrichting
van de boekhouding van deze gemeentebedrijven. Daarmee wordt het formeel mogelijk een boekhouding volgens
de methode van dubbel boekhouden te voeren.
In 1910 stelt het merendeel van de provincies als reactie aanvullende begrotingsvoorschriften vast voor de
boekhouding van de gemeentebedrijven. De voorschriften gaan over de afschrijvingen op investeringen en de
aflossingen op leningen, maar verschillen per provincie (De Jong, 1921; Textor, 1927; Luuring, 1936).
Meerdere gemeenten stellen niet alleen voor gemeentebedrijven een bedrijfsverordening op. Ook andere
onderdelen van de gemeente, zoals de dienst publieke werken, worden in aparte bedrijfsonderdelen ondergebracht
(Centrale Commissie voor Bezuiniging, 1929). De motivatie daarvoor lijkt te zijn dat daarmee ook voor deze
dienstonderdelen van de gemeente een zekere mate van zelfstandig financieel beheer kon worden ingesteld en een
boekhouding volgens de methode van dubbelboekhouden kon worden gevoerd. Door de grote toename van taken
van gemeenten in deze jaren wordt in de grotere gemeenten het betalen en bijhouden van alle uitgaven blijkbaar
een te omvangrijke taak voor de ontvanger van de gemeente.
De introductie van een nationaal baten en lastenstelsel voor alle gemeenten.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog financieren gemeenten zich vooral met korte leningen om het gat tussen de
inkomsten en de uitgaven te dichten. De rente voor kort geld is laag en de inflatie hoog. Direct na de Eerste
Wereldoorlog krijgen gemeenten moeilijkheden met de herfinanciering van deze leningen en het aantrekken van
nieuwe leningen. Verschillende gemeenten komen daardoor in financiële problemen. Nadat de moeilijkheden met
het herfinancieren van schulden in de loop van 1921 zijn opgelost, blijft de gemeenteschuld in de jaren twintig
sterk oplopen. In paragraaf 3.5 wordt teruggekomen op deze problemen met het aantrekken van leningen direct
na de Eerste Wereldoorlog.
Naast de opkomst van gemeentebedrijven en de sterke uitbreiding van gemeentelijke taken die om financiering
met veel vreemd geld vragen, leiden de problemen met de gemeenteschulden na de Eerste Wereldoorlog tot ver in
de jaren dertig tot een discussie voor welke uitgaven gemeenten mogen lenen (Centrale Commissie voor
Bezuiniging, 1929; Van Rijswijk, 1922).
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Doorninck, thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën, is van mening dat de toelaatbaarheid van leningen
van gemeenten moet worden gegrond op de verwachting van de toekomstige draagkracht van de belastingbetalers
en hij vindt leningen voor niet-rendabele productieve kapitaalsuitgaven, zoals wegen, bruggen, en scholen, niet
toelaatbaar. Wibaut, wethouder in Amsterdam, en professor Van Gijn vinden daarentegen leningen voor deze nietrendabele productieve kapitaalsuitgaven wel toelaatbaar, omdat ze juist rendement voor de maatschappij opleveren
(Doorninck, 1930; Textor, 1937). Van Rijswijk (1922), verificateur van het verificatiebureau van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, vindt dat naast leningen voor rendabele productieve kapitaalsuitgaven ook leningen zijn
toegestaan voor investeringen die bij een eventuele liquidatie tegen geld kunnen worden verkocht.
In de discussie over het lenen voor investeringen wordt ook onderscheid gemaakt tussen consumptieve uitgaven
en productieve uitgaven in plaats van het onderscheid tussen lopende uitgaven en kapitaalsuitgaven. Textor (1937)
classificeert op de Accountantsdag 1937 bijvoorbeeld werklozensteun aan seizoenarbeiders als een productieve
uitgaaf. Een meer sprekend voorbeeld in deze context zijn uitgaven aan lonen van leraren.
Begin twintigste eeuw wordt van verschillende zijden aangedrongen op het uniformeren van de voorschriften voor
de inrichting van de begroting en de rekening om betrouwbare vergelijkingen tussen gemeenten te kunnen maken.
Een commissie die door het Rijk in 1921 was ingesteld om een herziening van de Financiële- verhoudingswet voor
te bereiden, schort in 1923 zelfs haar werk op, omdat een goede vergelijking tussen gemeenten niet mogelijk is. De
staatscommissie Oppenheim tot algehele herziening van de Gemeentewet (commissie Oppenheim), die in 1920
haar rapport uitbrengt, stelt voor om de Gemeentewet zodanig te wijzigen dat bij Algemene Maatregel van Bestuur
landelijk uniforme begroting- en rekeningvoorschriften voor gemeenten kunnen worden vastgesteld (Timmermans
et al., 1962).
Onder deze druk slagen de griffies van de provincies er in 1922 in de verschillende regelingen van de provincies
over de inrichting van de gemeentebegroting en de gemeenterekening te uniformeren en goed te laten keuren door
de Kroon. Vanaf 1924 gelden deze landelijke modellen Begrotingsvoorschriften 1924 en Rekeningvoorschriften
1924 voor alle gemeenten. Daarmee wordt de eenvormigheid van de begrotingen en rekeningen, die na 1852 met
de invoering van de eerste Gemeentewet was zoekgeraakt, hersteld (Koene, 1924).
In de eerste landelijke begroting- en rekeningvoorschriften van 1924 wordt voor de boekhouding van
gemeentebedrijven gekozen voor een tussenweg, die aansluit bij het onderscheid tussen gewone en buitengewone
uitgaven uit de Gemeentewet. Er wordt de mogelijkheid gecreëerd om een onderscheid te maken tussen een
gewone dienst en een kapitaaldienst. Op de gewone dienst worden inkomsten en uitgaven in baten en lasten
bijgehouden. De kapitaaldienst geeft de aanschaf en het waarde verloop van de investeringen weer en ook de
wijzigingen in het financieel vermogen van een gemeente door bijvoorbeeld het afsluiten van en aflossen op
leningen voor investeringen (Luuring, 1936).
De voorstellen van de commissie Oppenheim leiden na lange tijd tot de wijziging van de Gemeentewet van 31
januari 1931 (Staatsblad nr. 41). Met die wijziging wordt in de Gemeentewet de bepaling opgenomen dat de minister
van Binnenlandse Zaken4 krachtens de wet voorschriften voor de gemeentebegroting en de gemeenterekening
vaststelt. De provinciale boekhoudregels voor gemeenten worden nationale boekhoudregels. Als motivatie voor de
wijziging meldt de Memorie van Toelichting dat door uniforme regels betere statistieken van de gemeentefinanciën
kunnen worden gemaakt (Timmermans et al., 1962).
Met deze wijziging van de Gemeentewet wordt ook een nieuw artikel voor de inrichting van takken van dienst van
een gemeente opgenomen. Een tak van dienst is een afgebakend organisatorisch onderdeel van de gemeente,
waarvoor de raad krachtens de Gemeentewet in een financiële beheersverordening nadere regels kan stellen, zoals
regels voor de financiële zelfstandigheid. Het artikel komt in aanvulling op de eerdere wijziging van de
Gemeentewet van 1909 op grond waarvan gemeenten bedrijfsverordeningen voor gemeentebedrijven opstelden.
Gemeenten passen hierop de oude bedrijfsverordeningen aan en brengen gemeentebedrijven met eigen inkomsten,
zoals waterleidingbedrijven, elektriciteitsbedrijven en grondbedrijven, onder in takken van dienst. Deze
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gemeentebedrijven mogen zelf inkomsten blijven innen en betalingen verrichten en op grond van de wijziging van
de Gemeentewet van 1909 een afwijkend boekhoudstelsel hanteren. Op de begroting en de rekening van de
gemeente zelf hoeven alleen de saldi van respectievelijk de begrotingen en de rekeningen van deze takken van
dienst te worden opgenomen.
Maar de bepaling over het instellen van takken van dienst laat ook toe dat andere onderdelen van de gemeente in
een tak van dienst worden ondergebracht en een zekere mate van financiële zelfstandigheid verwerven. Alleen is
dan een afwijkend boekhoudkundig stelsel, zoals een commerciële boekhouding, niet toegestaan. Het komt de
onderlinge vergelijkbaarheid van gemeentebegrotingen en gemeenterekeningen niet ten goede (Timmermans et al.,
1962). Hierdoor worden namelijk in de ene gemeenterekening de inkomsten en uitgaven van een bepaalde taak
bruto verantwoord, terwijl in de andere gemeente dezelfde taak in een tak van dienst is ondergebracht en alleen het
saldo in de gemeenterekening wordt verantwoord.
Met zijn nieuwe bevoegdheid stelt de minister van Binnenlandse Zaken in 1931 krachtens de Gemeentewet de
besluiten Begrotingsvoorschriften 1931 en Rekeningvoorschriften 1931 (Staatsblad, nr. 395) vast, die in de plaats
komen van de geüniformeerde provinciale voorschriften. In aanvulling op deze besluiten legt elk van de provincies
echter nog steeds voorschriften aan gemeenten op voor de inrichting van de administratie van de ontvanger.
Deze eerste wettelijke comptabiliteitsvoorschriften voor gemeenten schrijven als hoofdindeling van de begroting
en de rekening een gewone dienst en een kapitaaldienst voor. Daarmee wordt een baten en lastenstelsel voor de
gehele gemeente een wettelijke realiteit. Op grond van de nieuwe voorschriften mag alleen worden geleend voor
kapitaalgoederen. De voorschriften gaan uit van de begrotingseis dat op de kapitaaldienst de aflossingen op
leningen synchroon lopen met de waardevermindering van (afschrijvingen op) de kapitaalgoederen. Op de gewone
dienst worden afschrijvingen die even hoog zijn als de aflossingen, opgevoerd als lasten (Samson, 1938a; 1938b;
Timmermans et al., 1962).
Er mag dus alleen nog worden geleend voor investeringen in kapitaalgoederen met meerjarig nut en ook de
looptijden en aflossingsschema’s van die leningen worden door de nieuwe eis vastgelegd. Daarmee wordt
voorkomen dat gemeenten vanwege een lagere rente voor kort geld gaan lenen en dus niet meer zoals in de jaren
1920-1921 in de problemen komen door moeilijkheden met de herfinanciering van deze kortlopende leningen. De
voorschriften sluiten herfinanciering van leningen die moeten worden afgelost, uit.
Zowel de gewone dienst als de kapitaaldienst is onderverdeeld in verplicht voorgeschreven hoofdstukken. Sommige
hoofdstukken zijn onderverdeeld in paragrafen. Deze indeling wordt een functionele indeling genoemd, omdat de
grondslag ervan wordt gevormd door de taken van gemeenten, die in die tijd ook wel functies werden genoemd.
Aan het eind van de begroting moeten de totale inkomsten (of ontvangsten) en lasten (of uitgaven) per hoofdstuk
van de gewone dienst en de kapitaaldienst worden verzameld en worden opgeteld tot begrotingstotalen. De
inkomsten (of ontvangsten) en de lasten (of uitgaven) moeten daarbij worden verantwoord in het jaar waarop ze
betrekking hebben. Er is daarom sprake van overlopende vorderingen en overlopende verplichtingen (Samsom,
1938a; 1938b; Timmermans et al., 1962).
In 1935 worden vanwege de gevolgen van de Grote Depressie een fonds voor werkeloosheidssubsidies en een
regeling voor noodsteun aan gemeenten ingesteld. Gemeenten kunnen achteraf een tekort op de gewone rekening
claimen op deze twee regelingen. Daarom mogen gemeenten voortaan dergelijke tekorten op de gewone rekening
in een jaar uitstoten naar de kapitaalrekening en daar activeren. De tekorten mogen vervolgens in latere jaren
worden afgeschreven ten laste van de gewone dienst. Daarmee wordt het mogelijk deze afschrijvingen op de
gewone rekening alsnog te dekken met bijdragen uit het Werkeloosheidssubsidiefonds en de regeling voor
noodsteun (Samson, 1935; Kooiman, 1938). Gemeenten mogen daardoor ook tijdelijk geld lenen voor deze
consumptieve uitgaven.
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Direct belanghebbenden en deskundigen krijgen een stem bij het wijzigen van de boekhoudvoorschriften.
Na de Tweede Wereldoorlog krijgt de minister van Binnenlandse Zaken in 1949 van de Tweede Kamer de
bevoegdheid zonder tussenkomst van de Kamer zelf bepaalde wijzigingen in de begrotingsmodellen en
rekeningmodellen aan te brengen. Dit moet binnen de kaders van de uitgangspunten voor de
begrotingsvoorschriften een soepele aanpassing mogelijk maken (Bonnema et al., 1979).
De minister van Binnenlandse Zaken stelt vervolgens met een besluit van 5 januari 1950 een permanente commissie
in die voorstellen kan doen voor het wijzigen van de Begrotingsvoorschriften 1931 en de Rekeningvoorschriften
1931. In deze Commissie voor de Comptabiliteitsvoorschriften zitten vertegenwoordigers van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, het ministerie van Financiën, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de provincies, de
gemeenten, het verificatiebureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het secretariaat van de Raad
van advies voor de Gemeentefinanciën. De commissie krijgt eveneens de opdracht voorstellen te doen hoe
gemeenten inkomsten en uitgaven moeten ramen en verantwoorden (Bonnema et al., 1979; Timmermans et al.,
1962).
Het verificatiebureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten was, zoals in paragraaf 3.3 aan bod komt,
een bureau waarvan de verificateurs gemeenten bijstonden bij de controle van de gemeenterekening. De Raad van
advies voor de Gemeentefinanciën was een door het Rijk ingestelde raad, die aan de regering advies uitbracht over
de financiële verhouding tussen het Rijk en gemeenten en in het bijzonder over de voeding en verdeling van het in
1931 ingestelde gemeentefonds.
In 1951 wordt tot slot naast de besluiten Begrotingsvoorschriften 1931 en Rekeningvoorschriften 1931 een besluit
Boekhoudvoorschriften gemeenteontvangers 1951 door de minister van Binnenlandse Zaken vastgesteld. Deze
nieuwe boekhoudvoorschriften stellen eisen aan de administratie van de inkomsten en uitgaven van de ontvanger
van de gemeente. Daarmee behoren de uiteenlopende provinciale voorschriften voor de administratie van de
ontvangers van gemeenten ook tot het verleden (Bonnema et al., 1979; Timmermans et al., 1962).
Van het dekken naar het financieren van investeringen.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog ondervinden gemeenten moeilijkheden met de financiering op de
kapitaalmarkt. Voor gemeenten geldt in die tijd een maximale rente waartegen geld mag worden geleend. Leningen
met lange looptijden worden schaars en te duur. In paragraaf 3.6, die handelt over monetaire beheersing en de
financiering van gemeenten, wordt hierop teruggekomen. Deze moeilijkheden belemmeren gemeenten in
toenemende mate de aflossingen van een lening af te stemmen op de waardevermindering van de bijbehorende
investering. Van de voorschriften moesten de aflossingen en rente op leningen voor investeringen gelijk oplopen
met de kapitaallasten (afschrijvingen en rente) van die investeringen.
Met een wijziging van de begrotings- en rekeningvoorschriften in 1951 wordt dit probleem opgelost. Door een
aanpassing van de voorschriften dient een geldlening niet meer voor de dekking van de boekwaarde van een
kapitaaluitgave, maar voor de financiering van een kapitaaluitgave. Voortaan moeten niet de aflossingen op de
gewone rekening worden gebracht, maar kunnen de afschrijvingen op de investeringen op de gewone rekening
worden gebracht. Een overschot op de gewone dienst in een jaar mag worden gereserveerd op de kapitaaldienst
om later alsnog voor de aflossing van leningen te gebruiken (Bonnema et al., 1979; Timmermans et al., 1962). Door
de wijziging konden gemeenten zich dus weer met kortlopende leningen financieren, wat hun kwetsbaarheid voor
renteschokken door herfinanciering deed toenemen.
Met de wijziging van 1951 wordt met ingang van 1952 ook een methode van rente-toerekening ingevoerd. Bij die
methode wordt een component bespaarde rente opgevoerd. Deze bespaarde rente geldt in de eerste plaats als een
vergoeding voor aan gemeentebedrijven beschikbaar gesteld kapitaal. Gemeenten gaan vervolgens ook zelf op de
gewone dienst met een rente-omslag volgens de nieuwe methode werken. De netto rentelasten worden als
onderdeel van de kapitaallasten omgeslagen naar de verschillende functies op de exploitatierekening. Met het
doorberekenen van netto rentelasten ontstaat ook bij gemeenten zelf een component bespaarde rente.
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In 1966 wordt vervolgens een artikel aan de Gemeentewet toegevoegd om de administratieve organisatie op een
hoger plan te brengen. Dat artikel staat gemeenten ook toe de administratie in afwijking van de voorschriften af te
stemmen op de eigen behoefte, zodat voor de takken van dienst die niet een gemeentebedrijf zijn, ook een moderne
bedrijfsadministratie volgens de methode van dubbelboekhouden kan worden ingericht. Dat was overigens al voor
1966 de ruim verbreide praktijk (Bonnema et al., 1979).
Eigenheid van de begroting- en rekeningvoorschriften 1931.
Bonnema et al. (1979) geven een beschrijving van de uiteindelijke vorm van het gewijzigde stelsel begroting- en
rekeningvoorschriften, zoals dat vervolgens tot 1985 functioneert. Hierna volgen de hoofdpunten van deze
beschrijving.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Kapitaaluitgaven mogen alleen worden gefinancierd met eigen financieel vermogen en met langlopende
leningen.
Een overschot op de gewone rekening hoeft niet ineens te worden gebruikt voor de aflossing van oude
leningen, maar mag op de kapitaalrekening worden gereserveerd.
Een tekort op de gewone rekening in een jaar mag worden uitgestoten naar de kapitaaldienst en daar
worden geactiveerd. Het tekort valt daarom buiten het exploitatieresultaat van de gewone dienst van dat
jaar. In de jaren erna mag het tekort vervolgens in termijnen ten laste van de gewone dienst worden
afgeschreven.
De takken van dienst van een gemeente hebben een aparte boekhouding, die veelal volgens de methode
van dubbelboekhouden is ingericht. Van de begrotingen en de rekeningen van de takken van dienst wordt
alleen het saldo in de gemeentebegroting en gemeenterekening opgenomen. Financiering van de
gemeentebedrijven die in een tak van dienst zijn ondergebracht, vindt plaats door de gemeente.
Gemeentebedrijven berekenen over de kapitaalschuld aan de gemeente met de methode van
rentetoerekening zogenaamde bespaarde rente, zodat een volledige kostprijs voor hun producten tot stand
komt. Deze bespaarde rente wordt bij het gemeentebedrijf als een extra baat geboekt. Tegenover deze
bespaarde rente staat de hogere kostprijs van de producten, die de winst uit de verkoop van die producten
drukt. De gemeentebedrijven keren de bespaarde rente uit aan de gemeente als een vergoeding voor de
in het bedrijf belegde reserves of voegen de bespaarde rente toe aan de eigen reserves. Bij het toevoegen
aan de reserves van het gemeentebedrijf vinden vanwege de Rekeningvoorschriften 1931 twee boekingen
plaats. De voorschriften eisen dat het totale saldo van gemeentebedrijven in de gemeenterekening wordt
verantwoord. Daarom wordt eerst de uitkering aan de gemeente geboekt en vervolgens een
kapitaalstorting door de gemeente aan het gemeentebedrijf.
Gemeenten werken zelf ook met een methode voor rentetoerekening om de kapitaallasten aan de functies
toe te rekenen. Daarbij wordt evenals bij de gemeentebedrijven ook bespaarde rente geboekt.

Timmermans et al. (1962) geven een duidelijke omschrijving van de component bespaarde rente in de rente-omslag
in de boekhouding van gemeenten zelf. Voor zover de waarde van de investeringen op de kapitaalbalans de
schulden op de kapitaalbalans overstijgt, wordt voor de financiering van deze investeringen in het verleden met
kasgelden en banktegoeden bespaarde rente als kostenpost opgevoerd. De bespaarde rente vanwege eigen
financiering die als lasten aan de functies wordt doorberekend, wordt voor de tegenboeking als baten geboekt op
de desbetreffende hoofdstukken van de gewone dienst of rechtstreeks toegevoegd aan het eigen kapitaal op de
kapitaaldienst.
Internationale standaarden en een eerste stap richting dubbel boekhouden.
In 1980 doet een rijkscommissie een voorstel voor een nieuwe gemeentewet. Parallel daaraan is een voorstel voor
herziening van de Grondwet met daarin staatskundige wijzigingen bij de Tweede Kamer in behandeling. De
Commissie voor de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften doet in aansluiting hierop in juli 1982 een voorstel
voor nieuwe comptabiliteitsvoorschriften. De motivatie voor nieuwe comptabiliteitsvoorschriften in het voorstel
voor een nieuwe gemeentewet luidt: De begroting moet beter als beleidsinstrument voor het gemeentebestuur tot
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zijn recht komen. Ook moet met de begroting en de rekening beter macro-economische informatie worden
verzameld voor het onderling vergelijken van gemeenten en voor de uitwisseling van informatie met het Rijk
(Tweede Kamer, 1981-1982, 17.100 Hoofdstuk VII, nr. 2).
In mei 1982 valt echter het kabinet Van Agt II van CDA, PvdA en D66 door een verschil van inzicht over het
financieel economisch beleid voor Nederland. Het begrotingstekort van het Rijk loopt door een diepe recessie sterk
op en de meningen over een oplossing lopen uiteen. Het kabinet wordt opgevolgd door een overgangskabinet van
CDA en D66 (Van Agt III), dat verkiezingen uitschrijft.
Eind 1982 ziet onder het nieuw aangetreden kabinet Lubbers het definitieve besluit Gemeentelijke
Comptabiliteitsvoorschriften 1982 (Staatsblad 1982, nr. 594) het daglicht. Gemeenten wordt ruim anderhalf jaar
voorbereidingstijd voor de invoering gegund. Het besluit treedt met ingang van de begroting voor het jaar 1985 in
de plaats van de Begrotingsvoorschriften 1931, Rekeningvoorschriften 1931 en Boekhoudvoorschriften
gemeenteontvangers 1951. Het duurt echter nog tot het vergaderjaar 1985-1986, voordat een voorstel voor een
nieuwe gemeentewet door minister Wiegel van de VVD bij de Tweede Kamer wordt ingediend.
Met de Gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften 1982 wordt het opnemen van een vermogensbalans bij de
rekening verplicht en moet de administratie met de methode van dubbel boekhouden in baten en lasten worden
bijgehouden. De Gemeentewet is echter nog niet vervangen en eist ook nog steeds een indeling in een gewone
dienst voor gewone uitgaven en een kapitaaldienst voor buitengewone uitgaven. Daarmee blijft de oude methode
naast de nieuwe boekhoudmethode bestaan. Als motivatie voor de uitbreiding van de boekhoudvoorschriften
wordt de sterk toegenomen mechanisering en automatisering van administraties en de explosieve toename van het
girale betalingsverkeer genoemd. Onder dat gesternte lijkt de methode van dubbel boekhouden, waarbij het stelsel
van baten en lasten wordt gehanteerd, het meest doelmatig (Smallenbroek, 1985). De applicaties die op de markt
voor boekhouden worden aangeboden, gaan veelal uit van een stelsel van dubbel boekhouden in baten en lasten.
De Gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften 1982 bevatten naast een model voor de inrichting van de balans
nog steeds de verschillende andere verplichte modellen, zoals een model voor de leningen en een model voor de
investeringen. Voor de vaste activa op de balans geldt als waarderingsmethode de verkrijgings- of de
vervaardigingsprijs, oftewel de historische kostprijs. Voor de inkomsten en de uitgaven geldt dat deze moeten
worden toegerekend aan het jaar waarop zij drukken (Rozema et al., 1992).
Het probleem dat gemeenten van takken van dienst die geen gemeentebedrijf zijn, alleen het saldo op de
gemeentebegroting en gemeenterekening opnemen, wordt met de Gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften
1982 geslecht. De bepaling geldt voortaan alleen nog voor takken van dienst die een gemeentebedrijf zijn
(Bonnema, 1983).
De voorschriften bevatten de bepaling dat voorafgaand aan of bij de begroting een meerjarenraming van de
inkomsten en de uitgaven in de drie jaren volgend op het begrotingsjaar aan de raad wordt overlegd. De bepaling
houdt verband met de voorgenomen invoering van een wettelijke begrotingseis in de nieuwe Gemeentewet voor
het provinciaal begrotingstoezicht, dat de begroting in baten en lasten evenwicht moet vertonen of dat dit
evenwicht in latere jaren tot stand moet worden gebracht. Paragraaf 3.4 over het financieel toezicht gaat verder in
op deze begrotingseis van een begroting in evenwicht.
De nieuwe comptabiliteitsvoorschriften schrijven zes-en-zeventig verplichte functies voor, waaraan alle baten en
lasten moeten worden toegedeeld. De functies zijn gecategoriseerd naar tien hoofdfuncties en komen in de plaats
van de hoofdstukken en paragrafen. Daarnaast moeten de baten en lasten in een overzicht worden toebedeeld aan
verplicht voorgeschreven economische categorieën. Voor de administratie van financiële feiten wordt het gebruik
van kostenplaatsen voorgeschreven. In een verdeeldienst moeten de baten en de lasten, zoals bijgehouden in de
administratie, met bij de begroting vastgestelde kostenplaatsen en verdeelsleutels onder de functies worden
verantwoord (Smallenbroek, 1983; Rozema et al., 1992).
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De verplichte indeling naar functies en economische categorieën van de Gemeentelijke
Comptabiliteitsvoorschriften 1982 is een invulling van een akkoord van het Comité van ministers van de Benelux
Economische Unie van 29 mei 1972 (Staatscourant, 12 augustus 1972, nr. 155 A). In dit akkoord zijn de codes
voor de functionele en de economische classificatie van overheidsinkomsten en overheidsuitgaven tussen
Nederland, België en Luxemburg overeengekomen. Volgens dat akkoord moeten ook de inkomsten en de uitgaven
van de begrotingen en rekeningen van gemeenten naar deze codes worden geclassificeerd om internationaal een
onderlinge vergelijking van de overheidsfinanciën mogelijk te maken (Bonnema et al., 1979).
De verplichte indeling in economische categorieën van de Gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften 1982 sluit
aan bij het Europees Systeem van Geïntegreerde Economische Rekeningen van 1970. Dit stelsel is op zijn beurt afgeleid van
de tweede versie van het System of National Accounts uit 1968 van de Verenigde Naties. De verplichte indeling in
functies is afgeleid van de eerste Europese classificatie van activiteiten voor de inrichting van statistieken NACE
70, een voorloper van de latere COFOG van de Verenigde Naties. Het akkoord in Benelux-verband volgt uit de
voortschrijdende integratie van de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap.
Het verplichte gebruik van kostenplaatsen met een verdeelstaat naar functies en uitbreiding van een beperkt aantal
hoofdstukken naar zes-en-zeventig functies is ook te herleiden naar een rapport van het Instituut Bestuurswetenschappen
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uit 1954. In de jaren vijftig kwam de moderne bedrijfsadministratie
verder tot ontwikkeling en werd de begroting bij bedrijven ingezet als instrument voor bedrijfsplannen. Daarbinnen
vormden onderdelen van de begroting taakstellende budgetten voor de bedrijfsleiding. Het rapport van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat is gepubliceerd onder nummer 54 van de Blauwe Reeks, bevatte een
ver doorgevoerde functionele indeling van de gemeentebegroting met een doorvertaling naar kostendragers en
kostensoorten, zoals bij een moderne bedrijfsadministratie uit die tijd gebruikelijk was (Timmermans et al., 1962;
Bonnema et al., 1979).
Opkomst van New Public Management en de definitieve overstap naar dubbel boekhouden.
In de jaren tachtig komt met de opkomst van New Public Management het importeren van besturings- en
beheersingsmechanismen uit het private domein bij gemeenten nog meer op de voorgrond. Tijdens de recessie na
de oliecrisis van 1973 leveren de economische interventies van overheden geen terugkeer naar de economische
groeicijfers van de jaren zestig op. Wel worden in de jaren zeventig pogingen ondernomen om keuzes over de aard
en omvang van de publieke productie te rationaliseren. Bij het Rijk wordt geëxperimenteerd met
prestatiebegrotingen en meerjarenramingen op basis van programmabudgettering. In 1974 besluit het kabinet op
voorstel van de minister van Financiën te komen tot een stelselmatige heroverweging van overheidstaken
(Bordewijk & Klaassen, 2000).
Bij gemeenten vindt een parallelle ontwikkeling plaats. In 1974 richt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
de commissie Beleidsanalyse Gemeenten op, die werkt aan rationalisering van de beleidsanalyse en budgettering. Maar
vanaf 1980 worden gemeenten door het kabinetsbeleid Bestek 81 geconfronteerd met grote bezuinigingen. De
bezuinigingen doorkruizen het project van de commissie Beleidsanalyse Gemeenten. Bij gemeenten krijgen de
bezuinigingsopgaven voorrang op het stellen van prioriteiten, de ontwikkeling van nieuw beleid en de doorvertaling
ervan naar een meerjarenraming (Bordewijk & Klaassen, 2000).
In 1983 verschijnt het rapport Financieel Management In Gemeenten van Boorsma et al., dat expliciet het bedrijfsleven
als referentiekader neemt voor de gemeentelijke aansturing, zoals het gebruik van financiële kengetallen voor de
liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit. Het rapport krijgt echter weinig aandacht. Gemeenten als Delft,
Groningen en Tilburg slaan als pioniers de weg in van zelfbeheer en contractmanagement. Het Tilburgs model van
contractmanagement op basis van outputbudgettering gecombineerd met een prestatiebegroting met indicatoren
per beleidsterrein slaat aan en krijgt ook belangstelling uit het buitenland (Bordewijk & Klaassen, 2000).
In 1987 start het ministerie van Binnenlandse Zaken het BBI-project (Begrotings- en Beheersings Instrumentarium)
met als eerste product de Begroting In Een Oogopslag. Met een dergelijke begroting moeten vooral de inwoners van
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gemeenten met een beperkte set van indicatoren over het reilen en zeilen van hun gemeente worden geïnformeerd,
is het idee (Bordewijk & Klaassen, 2000). De Begroting In Een Oogopslag blijkt volgens Binnenlands Bestuur (in:
Bordewijk & Klaassen, 2000) geen goed instrument en komt in de jaren erna niet van de grond. Ook ligt de nadruk
in de eerste jaren van het BBI-project op een betere gegevensuitwisseling tussen gemeenten en het Rijk. Deze
stempel van het ministerie van Binnenlandse Zaken op het project bevordert het draagvlak onder gemeenten niet.
Het ministerie draagt daarop in 1989 het BBI-project formeel over aan de stichting BBI met als partners de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en de Federatie
van algemene middelenmanagers bij de overheid (FAMO). Vervolgens wordt met het project de aandacht verlegd
naar de zogenaamde productbegroting met per product financiële en niet-financiële prestatie-indicatoren. De
productbegroting moet enerzijds de allocatiefunctie van de raad versterken en anderzijds de bedrijfsvoering
verzelfstandigen. Het onderwerp informatievoorziening aan het Rijk verdwijnt in deze tweede fase van het BBIproject naar de achtergrond.
In 1993 publiceert de stichting BBI de voorbeeld-productbegroting van de fictieve gemeente Burgerwaard.
Gemeentelijke productbegrotingen met honderden producten zien naar aanleiding van het BBI-project het licht.
Er worden tussentijdse managementrapportages ingevoerd en de jaarrekening en het jaarverslag worden
doorontwikkeld tot beleidsinstrument. Ook worden binnen het BBI-project normen voor bestuurlijke kengetallen
en een instrumentarium voor maatschappelijke effectmeting ontwikkeld. In 1995 wordt het BBI-project formeel
afgesloten (Bordewijk & Klaassen, 2000).
Op 12 februari 1992, en dus ten tijde van het BBI-project, wordt de nieuwe Gemeentewet na uitgebreide
behandeling eindelijk door de Eerste Kamer aangenomen. De wet treedt met ingang van 1 januari 1993 in werking
(Staatsblad, 12 maart 1992, nr. 96). De Gemeentewet van 1993 bevat meerdere wijzigingen van financiële
bepalingen. Doel van deze wijzigingen is het creëren van meer beleidsvrijheid voor gemeenten en tegelijkertijd het
verstevigen van de financiële organisatie en het financieel beleid. De nieuwe financiële bepalingen zijn dus voor het
eerst van toepassing op de gemeentebegrotingen van 1994.
In de nieuwe Gemeentewet is de bepaling over gewone uitgaven en buitengewone uitgaven, dat het onderscheid
tussen een gewone dienst en een kapitaaldienst nodig maakte, geschrapt. Hierdoor vervalt de wettelijke
belemmering voor een volledige overstap naar een stelsel van dubbel boekhouden in baten en lasten. De
kapitaaldienst kan ermee vervallen.
Van de Gemeentewet moet de begroting voortaan worden vergezeld door een nota over de financiële toestand van
de gemeente. Deze nota moet ook een meerjarenraming van de baten en lasten bevatten. Deze verplichting was
tot dan toe opgenomen in de Gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften 1982. De nieuwe Gemeentewet bevat
namelijk een wettelijke begrotingsnorm voor het begrotingstoezicht door gedeputeerde staten van de provincie op
gemeenten. Die norm gebiedt dat de begroting in evenwicht is, en als dat niet het geval is er uit de meerjarenraming
blijkt dat dit evenwicht tussen de baten en lasten in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht. De lasten in
een jaar mogen de baten niet overtreffen. Met de bepaling wordt, in combinatie met het verplicht
dubbelboekhouden, bevordert dat gemeenten alleen geld lenen voor investeringen in bezittingen die op de balans
worden geactiveerd.
De nieuwe Gemeentewet bevat daarnaast uiterste data voor het aanleveren van de gemeentebegroting inclusief de
nota over de financiële toestand met de meerjarenraming aan de provincie en voor het aanleveren van de
gemeenterekening aan de provincie. De nieuwe Gemeentewet bevat ook de bepaling dat de minister van
Economische Zaken voortaan regels kan stellen voor het leveren van (financiële) informatie aan het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
Eigenheid gemeenten is de enige reden voor afwijkende verslagleggingsvoorschriften.
Doordat de kapitaaldienst met de nieuwe Gemeentewet kan vervallen, is deze wet de opmaat voor alweer nieuwe
comptabiliteitsvoorschriften. Met het besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995 wordt in het rekeningjaar 1995 de
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kapitaalrekening geschrapt en definitief overgestapt naar een stelsel van dubbel boekhouden in baten en lasten.
Daarbij geldt het principe dat de regels voor de jaarverslaggeving voor private organisaties uit Boek 2, Burgerlijk
Wetboek in beginsel leidend zijn voor het opstellen van de gemeenterekening.
Het Nederlands Instituut Voor Register Accountants (NIVRA) had in zijn 28ste studierapport naar de
jaarverslaggeving van gemeenten (Rozema et al., 1992) in deze richting geadviseerd. Alleen op grond van eigenheid
van gemeenten wordt in bepaalde gevallen afgeweken van de regels voor de jaarverslaggeving van Titel 9, Boek 2,
Burgerlijk Wetboek. De commissie voor de gemeentelijke comptabiliteits-voorschriften wordt na een periode van
invoering van het nieuwe besluit in 1997 ontbonden.
Wat wordt in deze jaren als de eigenheid van gemeenten beschouwd en wat zijn de gevolgen ervan voor de
voorschriften voor de gemeentebegroting en de gemeenterekening? Rozema et al. (1992) van het NIVRA zien de
volgende afwijkende eigenschappen bij gemeenten die van belang zijn voor afwijkende voorschriften voor de
verslaglegging ten opzichte van private bedrijven.
Bij gemeenten wordt de aanwending van middelen vooraf bepaald door een gekozen orgaan, de gemeenteraad. Dit
budgetrecht van de gemeenteraad vergt een begroting en stelt eisen aan de inrichting van die begroting en de
jaarrekening om de autorisatie van de uitgaven en de hoogte van belastingen goed vorm te geven.
Gemeenten dwingen hun inkomsten af en zijn niet zoals bedrijven gericht op het behalen van omzet en winst door
afzet van hun producten te vinden. Gemeenten hebben daarom een inspanningsverplichting voor een doelmatige
aanwending van middelen. De verslaglegging moet daarom meer informatie over de doelmatige aanwending van
middelen bevatten.
Vanuit een macro-economisch standpunt is de besteding van middelen door gemeenten van belang voor het
bepalen van het monetair beleid door het Rijk. Daarom moet de verslaglegging specifieke informatie voor het Rijk
bevatten.
In plaats van dat de verslagging is gericht op het resultaat, het vermogen en de continuïteit, zoals bij bedrijven,
vinden Rozema et al. (1992) dus dat vanwege de eigenheid van gemeenten de verslaglegging moet zijn gericht op de
autorisatie van budgetten voor activiteiten, de beheersfunctie voor een doelmatige aanwending van middelen en
op het genereren van informatie voor het monetaire beleid van het Rijk. Voor het overige kunnen de voorschriften
voor de verslaglegging van gemeenten gelijk zijn aan die van private bedrijven.
Met het nieuwe besluit Comptabiliteitsvoorschriften 1995 wordt daarom ook gekozen voor een
verplichtingenstelsel. Bij een verplichtingenstelsel moeten kosten en baten waarvan nog geen facturen zijn
ontvangen, maar die wel op de achterliggende periode drukken, op de balans van de jaarrekening worden
geactiveerd als overlopende activa en overlopende passiva. Ook moeten bij een verplichtingenstelsel voorzieningen
van de balansreserves op de creditzijde van de vermogensbalans worden afgescheiden. Deze voorzieningen
drukken dan verplichtingen uit die in de achterliggende periode zijn ontstaan en die in de toekomst met grote
waarschijnlijkheid het financieel vermogen op de balans alsnog gaan aantasten. Voor het vormen van aan personeel
gerelateerde voorzieningen, zoals voor vakantiegeld en pensioenverplichtingen, wordt een overgangsregeling
ingesteld.
Het exploitatiesaldo in een jaar moet van de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 apart als onderdeel van de
balansreserves onder het eigen vermogen worden gepresenteerd.
Met de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 blijven de verplichte functies en economische categorieën die nodig zijn
voor macro-economische doeleinden, bestaan. De zes-en-zeventig verplichte functies zijn gegroepeerd naar tien
hoofdfuncties. Onder de functies moeten de lasten en de baten in zowel de begroting als de rekening worden
uitgesplitst naar de economische categorieën. De verschillende verplichte modellen voor het opnemen van vast
omschreven financiële informatie vervallen. Daarvoor in de plaats komt een aantal verplichte overzichten. Omdat
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de kapitaaldienst is vervallen, wordt er een overzicht met de investeringen en een overzicht met de leningen
voorgeschreven voor de autorisatie van de investeringen door de raad (Bordewijk, 1995).
De nieuwe Gemeentewet van 1993 streeft naar meer zelfbeheer voor de gemeentelijke organisatie en daarom wordt
met de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften een risicoparagraaf verplicht. In dit overzicht moeten de financiële
risico’s die niet naar de begroting en de rekening zijn vertaald, worden opgenomen, evenals de beheersmaatregelen
waarmee de gemeente deze risico’s ondervangt. De rekening moet voortaan worden vergezeld van een uiteenzetting
over de financiële positie van de gemeente. Voor het leveren van macro-economische informatie aan het Rijk
moeten twee overzichten met respectievelijk alle baten en lasten per functie en alle baten en lasten per economische
categorie worden opgesteld (Bordewijk, 1995).
De nieuwe Gemeentewet wordt al op 25 juni 1996 gewijzigd (Staatsblad, nr. 313). Het onderscheid tussen takken
van dienst en de algemene dienst van een gemeente wordt daarmee opgeheven en een gemeente kan voortaan
alleen aan gemeentebedrijven nog financiële zelfstandigheid verlenen. Zoals hiervoor in deze paragraaf aan de orde
kwam, was deze verplichting al eens eerder opgenomen in de Comptabiliteitsvoorschriften 1982.
Het bevorderen van de zuiverheid van het exploitatieresultaat komt niet uit de verf.
Vreemd genoeg krijgt de ontwikkeling van het BBI-project geen plek in de Comptabiliteitsvoorschriften 1995.
Meerdere gemeenten blijven daarom met een productenbegroting en productenrekening met prestatie-indicatoren
werken naast de formeel verplichte begroting en rekening (Bordewijk, 1995). Ondanks dat met de
Comptabiliteitsvoorschriften 1995 aansluiting is gezocht bij de regels voor de jaarverslaggeving van Titel 9, Boek
2, Burgerlijk Wetboek voor private organisaties, blijft het activeren van tekorten, het vormen van
bestemmingsreserves voor het dekken van investeringen of tekorten in latere jaren, en het gebruik van de methode
voor rente-omslag met de component bespaarde rente op grond van eigenheid ook toegestaan. De bespaarde rente
wordt nu echter berekend over de inzet van het eigen vermogen en de voorzieningen als financieringsmiddel.
De vorming van aan het personeel gerelateerde voorzieningen komt in veel gemeenten niet van de grond en de
overzichten met de baten en lasten per functie en per economische categorie worden slecht ingevuld (Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2003).
Het NIVRA levert met een onderzoeksrapport in 1997 kritiek op het activeringsgedrag en het resultaatafhankelijk
afschrijven door gemeenten. In 1998 start het ministerie van Binnenlandse Zaken de werkgroep finVer. Deze
werkgroep krijgt als opdracht een onderzoek te doen naar een verdere aanscherping van de
comptabiliteitsvoorschriften. Doel is een verdere stap in de richting van Boek 2, Burgerlijk Wetboek door het beter
definiëren van de eigenheid van gemeenten.
Met de beleidsbegroting en de grotere rol voor de rekening wordt eigenheid van gemeenten belangrijker.
Het voornemen tot aanscherping van de comptabiliteitsvoorschriften wordt echter doorkruist door een andere
beleidsontwikkeling van constitutioneel hogere orde. Nog geen tien jaar na invoering van de nieuwe Gemeentewet
besluit het paarse kabinet Kok II naar aanleiding van het advies van de staatscommissie Elzinga in mei 2000 tot
dualisering van het gemeentebestuur. Met de herziening van de Gemeentewet door invoering van de Wet
dualisering gemeentebestuur op 7 maart 2002 (Tweede Kamer, 2000-2001, 27 751 nr. 3) is sprake van behoorlijke
wijzigingen op het gebied van gemeentefinanciën, die juist de andere kant op gaan.
De nieuwe rolverdeling tussen de raad en het college in het nieuwe duale bestel moet met onder andere wijzigingen
op het gebied van de gemeentefinanciën worden vormgegeven. Het advies van de commissie Elzinga bevat daarbij
de aanbeveling voor het duale bestel een programmabegroting met een productraming en paragrafen in te voeren.
Met de dualisering van de Gemeentewet vervalt de bepaling dat de raad aan gemeentebedrijven die deel uitmaken
van de gemeente, financiële zelfstandigheid kan verlenen. Daarmee moeten voortaan de baten en lasten en niet
alleen het saldo van niet-verzelfstandigde gemeentebedrijven in de gemeentebegroting en gemeenterekening
worden opgenomen en moet ook de balans worden geconsolideerd met die van de gemeente.
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De werkgroep finVer brengt ondertussen op 14 mei 2001 advies uit over de eigenheid van gemeenten en dit advies
wordt door de minister van Binnenlandse Zaken omarmd als basis voor nieuwe begrotings- en
rekeningvoorschriften. De werkgroep finVer krijgt vervolgens in het voorjaar van 2001 een vervolg door de
oprichting van het platform finfun duaal door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten. De elf gemeenten en provincie van dit platform zorgen voor de doorontwikkeling van
de begroting in een duaal bestel.
Op 23 januari 2003 verschijnen de nieuwe begrotings- en rekeningvoorschriften in de vorm van het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Staatsblad nr. 27). Met het besluit wordt afgestapt van het
principe dat de regels voor de jaarverslaggeving van Titel 9, Boek 2, Burgerlijk Wetboek leidend zijn. Het besluit
krijgt een eigenstandig karakter om de eigenheid van gemeenten ten opzichte van private organisaties te borgen.
Onder de noemer Commissie BBV keert de commissie voor een eenduidige interpretatie en uitleg van en advisering
over de comptabiliteitsvoorschriften als instituut terug. Men spreekt voortaan van een eigenstandig gemodificeerd
stelsel van baten en lasten. Daarmee is een breuk met het streven naar een verdere stap richting de
verslagleggingsregels van Boek 2, Burgerlijk Wetboek een feit.
Met het nieuwe besluit wordt nu wel invulling gegeven aan de ontwikkelingen van New Public Management op het
gebied van de gemeentebegroting en de gemeenterekening als beleidsinstrumentarium. Voor de invulling daarvan
wordt naast de ervaringen uit het BBI-project onmiskenbaar ook gekeken naar het VBTB-project (Van
Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording) van het Rijk.
Het VBTB-traject, dat plaatsvond rond de eeuwwisseling, had tot doel om met vooraf in de begroting aangegeven
beleidsprioriteiten in het jaarverslag inzicht te geven in de voortgang van de beleidsrealisatie. In de begroting en de
jaarstukken moest op hoofdlijnen respectievelijk inzicht worden geboden en verantwoording worden afgelegd over
de beleidsprioriteiten, de bedrijfsvoering en de financiële middelen. Beleidsdoelstellingen moesten daarbij meer
concreet en in meetbare grootheden worden weergegeven. Hoofddoel van dit alles was om de gebruikswaarde voor
de belangrijkste doelgroep, de Staten-Generaal, te verhogen (Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel
Economische Zaken, 2004).
Met het nieuwe Besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten (BBV) wordt gestreefd om vanaf
rekeningjaar 2004 (Tweede Kamer, 2002-2003, 28 769 nr. 1) iedere doelgroep van zijn eigen informatie te voorzien.
Naast de financiële begroting en jaarrekening komt er voor de gemeenteraad een programmabegroting en een
programmaverantwoording, waarin de zogenaamde drie W-vragen centraal staan: Wat willen we bereiken? Wat
gaan we daarvoor doen? Wat mag dat kosten? De programmabegroting en programmaverantwoording worden
vergezeld van een uiteenzetting over de financiële positie.
De verplichte indeling van de begroting en jaarrekening voor de raad in functies en economische categorieën wordt
geheel losgelaten. De oorspronkelijk zes-en-zeventig verplichte functies worden ingedikt naar programma’s,
waaronder de raad eventueel prioriteiten kan aangeven. De gemeenteraad mag de indeling in programma’s zelf
bepalen. Door het autorisatieniveau voor de invulling van het budgetrecht van de raad op een meer geaggregeerd
niveau te beleggen wordt gestreefd naar meer budgetflexibiliteit voor het college en de ambtelijke organisatie.
De bedoeling is dat de raad minder in detail met geld de bestedingsdoelen bepaalt en meer met de drie W-vragen
en prestatie-indicatoren op maatschappelijke effecten stuurt. De programmaverantwoording in het jaarverslag krijgt
naast de jaarrekening een prominente plek als sluitstuk van de planning en control cyclus voor de budgetbeheersing.
In de programmaverantwoording moet worden ingegaan op de realisatie van de programma’s en de bereikte
maatschappelijke effecten.
De voorzitter Douwe Jan Elzinga van de commissie die tot dualisering van de Gemeentewet adviseerde, noemt dit
sturen op hoofdlijnen echter vervuiling van de dualisering. Tijdens de laudatio van zijn promovendus Wytze van
der Woude verhaalt hij hoe de staatscommissie ongevraagd werd geconfronteerd met een bezoek van een aantal
departementsambtenaren die wilden dat de commissie hun ideeën over de begroting zou overnemen (Bordewijk,
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2014). Het meer op afstand plaatsen van de raad door deze alleen te laten sturen op hoofdlijnen komt niet uit de
koker van de staatscommissie Elzinga.
Naast de programmabegroting en programmaverantwoording komen er voor de gemeenteraad zeven verplichte
paragrafen. Met deze paragrafen kan de raad ook kaders voor het financieel beleid en het financieel beheer stellen,
is de gedachte. Elk van de zeven paragrafen geeft dwars over de programma’s heen informatie over een specifiek
onderwerp. De verplichte paragrafen gaan respectievelijk over de lokale heffingen, het weerstandsvermogen, het
onderhoud kapitaalgoederen, de financiering, de bedrijfsvoering, de verbonden partijen en het grondbeleid. De
verplichte overzichten met investeringen, leningen en risico’s uit de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 vervallen.
De paragraaf financiering krijgt het karakter van een paragraaf over het treasury-beleid. De paragraaf
weerstandsvermogen gaat juist in op de risico’s die de gemeente loopt, en in hoeverre de gemeente voldoende
financiële weerstandcapaciteit in de vorm van balansreserves en onbenutte belastingcapaciteit heeft om de
financiële gevolgen van deze risico’s op te vangen. Daarmee wordt de raad inzicht gegeven in het zogenaamde
weerstandsvermogen, een maat voor de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Uit hoofdstuk 2 blijkt dat deze
methode verwant is aan de houdbaarheidsberekeningen voor de overheidsfinanciën van landen, maar dat de
methode als solvabiliteitscriterium juist een eigen vermogen van nihil veronderstelt.
Een paragraaf of overzicht voor de autorisatie van investeringen ontbreekt in de voorschriften. Ook ontbreekt een
paragraaf die inzicht geeft in de subsidieverstrekking door de gemeente. De allocatiefunctie van de begroting voor
invulling van het budgetrecht van de raad komt met het BBV meer op de achtergrond te staan.
Het BBV bevat geen verplichting een (prognose van de) balans in de begroting op te nemen. Bij dubbelboekhouden
is de balans het instrument om inzicht in de ontwikkeling van het niet-financieel vermogen, het financieel vermogen
en het netto vermogen te krijgen. De nota van toelichting bij het BBV (Staatsblad 23 januari 2003, nr. 27) meldt
wel dat een gemeente met het oog op de continuïteit in de uiteenzetting van de financiële positie bij de begroting
en het jaarverslag speciale aandacht moet geven aan de investeringen, financiering, reserves en voorzieningen. Maar
daar blijft het bij.
Het BBV handhaaft de financiële begroting en de jaarrekening voor de aansturing van de gemeentelijke organisatie
door het college en voor de provinciale toezichthouder. De financiële begroting en de jaarrekening bevatten een
overzicht met de totalen van de baten, de lasten en het saldo per programma. Voor deze gebruikers wordt ook een
verplichte productraming en productrealisatie ingevoerd met een overzicht van de baten en lasten per product. De
producten van de productenraming en productenrealisatie moeten een op een zijn toegewezen aan de verschillende
programma’s. Alle baten en lasten moeten worden toegerekend aan de producten. Het definiëren van en het aantal
producten wordt vrijgelaten. Het apart opstellen van een meerjarenraming van de baten en de lasten voor de drie
jaar volgend op het begrotingsjaar blijft verplicht.
De verantwoording naar het Rijk in functies en economische categorieën wordt voortaan georganiseerd met het
digitaal aanleveren van een zogenaamde IV-3 matrix aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en wordt
niet meer in de begroting en jaarstukken opgenomen. De IV-3 matrix, waarbij IV-3 staat voor informatie voor
derden, geeft langs twee assen de baten en de lasten uitgesplitst naar respectievelijk functies en economische
categorieën. Ook bevat de matrix de velden voor aanlevering van de balansstanden van de jaarrekening. Doordat
het definiëren van producten door gemeenten wordt vrijgelaten, sluiten de producten van gemeenten niet aan bij
de zes-en-zeventig voorgeschreven functies van de IV-3 matrix.
De modificaties van de waarderingsgrondslagen van het BBV.
Met het BBV krijgen de afwijkingen van de waarderingsgrondslagen op grond van de eigenheid van gemeenten een
duidelijkere afbakening ten opzichte van de regels voor de jaarverslaglegging uit Titel 9, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
Het activeren van tekorten wordt niet meer toegestaan. Het treffen van aan het personeel gerelateerde
voorzieningen met een jaarlijks terugkerend karakter wordt door de aantoonbare dekking van deze lasten in de
meerjarenraming niet meer voorgeschreven. Egalisatie van onderhoudsverplichtingen moet via de vorming van
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voorzieningen lopen. Reserveringen voor toekomstige investeringen in riool en afvalverwijdering en van derden
ontvangen bijdragen die nog niet tot besteding zijn gekomen, moeten ook in een voorziening worden
ondergebracht. De systematiek van omslagrente inclusief de toerekening van bespaarde rente over het eigen
vermogen wordt gehandhaafd.
Van het BBV moeten de baten, de lasten, de bezittingen en de schulden van gemeentebedrijven die deel uit maken
van de gemeente, voortaan geheel in de begroting en rekening van de gemeente worden opgenomen. Deelnemingen
moeten echter niet worden geconsolideerd. Er wordt een nieuw onderscheid gemaakt tussen investeringen met
economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut.
Investeringen met economisch nut zijn investeringen die een economische verkoopwaarde behouden, en
investeringen die worden ingezet voor de productie van diensten die directe inkomsten voor de gemeente
opleveren. Deze investeringen moeten van het BBV onder aftrek van bijdragen van derden worden geactiveerd
tegen de aanschafwaarde of vervaardigingsprijs. De afschrijvingen op deze investeringen moeten zijn afgestemd op
de bedrijfseconomische levensduur.
Investeringen met maatschappelijk nut hebben geen waarde in het economisch verkeer en een gemeente kan
besluiten deze investeringen te activeren. Bij investeringen in maatschappelijk nut moet men denken aan
bijvoorbeeld bruggen en wegen. De voorkeur van het BBV gaat er echter naar uit om deze investeringen ineens
ten laste van de exploitatie te brengen. Bij het activeren mag op deze investeringen met maatschappelijk nut
resultaatafhankelijk worden afgeschreven om ze zo snel als mogelijk van de balans af te krijgen (Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2003a).
Op grond van eigenheid van gemeenten wordt aan bestemmingsreserves een allocatiefunctie toebedacht. Op de
creditzijde van de balans mogen bestemmingsreserves worden gevormd voor toekomstige investeringen. Het
inzetten van deze reserves voor de ‘aanschaf’ van investeringen of afschrijvingen op investeringen ‘blijft’ voor zowel
investeringen met economisch nut als investeringen met maatschappelijk nut toegestaan.
De bestemmingsreserves worden gezien als een eigen financieringsmiddel en het inzetten van deze reserves wordt
behandeld alsof het baten zijn. Wel moet het vormen en het inzetten van deze bestemmingsreserves op de
exploitatie apart inzichtelijk worden gemaakt met een resultaat voor het bestemmen en vormen van reserves en het
saldo van de rekening na het bestemmen en vormen van reserves. Het saldo van de rekening na het bestemmen en
vormen van reserves in jaar moet als resultaat apart onder het eigen vermogen op de vermogensbalans worden
gepresenteerd (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2003a).
Met ingang van begrotingsjaar 2014 wordt de begrotingseis in de Gemeentewet voor het begrotingstoezicht door
de raad en de provincie aangepast. Voortaan moeten alle structurele lasten in een jaar minimaal worden gedekt
door structurele baten. Daarmee wordt een derde exploitatieresultaat toegevoegd, waarop door de raad moet
worden gestuurd. Het BBV wordt naar aanleiding van deze wijziging aangepast (Staatsblad, 25 juni 2013, nr. 267),
zodat de raad en gedeputeerde staten hierover een oordeel kunnen vellen.
De begroting en de jaarrekening moeten van het BBV voortaan een overzicht van incidentele baten en lasten per
programma bevatten. Blijkbaar wordt verwacht dat raadsleden en de provinciale toezichthouders daarmee zelf de
omvang van de structurele baten en de structurele lasten berekenen en toetsen of deze sluiten. Met de wijziging
worden ook de namen van de twee andere exploitatieresultaten in het BBV aangepast. De term resultaat voor
bestemming van het BBV wordt gewijzigd in het saldo van de baten en lasten. De term resultaat na bestemming wordt
gewijzigd in resultaat.
De financiële informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek over gemeenten komt onder druk.
Rond de millenniumwisseling wordt bij het Centraal Bureau voor de Statistiek de ESR 1995 ingevoerd. De ESR
1995 zijn de Europese boekhoudvoorschriften voor het bijhouden van de Nationale Rekeningen over de nationale
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economie. Deze voorschriften zijn een uitwerking van het System of National Accounts van de Verenigde Naties,
de wereldwijde standaard voor nationale rekeningen.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek stapt in deze jaren daarnaast over van de gulden naar de euro en van papier
naar de digitale omgeving Statline. Bij de statistieken voor de gemeentefinanciën veroorzaken de wijzigingen als
gevolg van de invoering van de Comptabiliteitsvoorschriften 1995, het bruto verantwoorden in de
gemeenterekening van takken van dienst met ingang van 1996, en het bruto verantwoorden van gemeentebedrijven
met ingang van 2002 trendbreuken. Door al deze ontwikkelingen wordt het voor het Centraal Bureau voor de
Statistiek rond de millenniumwisseling steeds moeilijker betrouwbare statistieken over de inkomsten en de uitgaven
volgens overheidsadministratie van gemeenten te produceren.
De invoering van de nieuwe IV-3 matrix met ingang van 2004, die bij het nieuwe BBV hoort, verloopt vervolgens
niet geheel vlekkeloos. Dit ondanks het afgeven van een accountantsverklaring door gemeenten over de conversie
van de eigen gemeentelijke producten naar de functies en economische categorieën van de IV-3 matrix. Er is
weliswaar voorzien in provinciaal toezicht op de kwaliteit van de IV-3 aanlevering, maar dit toezicht is een wassen
neus nu sprake is van een rechtstreeks digitale aanlevering aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. De provincies
krijgen nooit een IV-3 matrix van gemeenten te zien.
In de jaren erna richten het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Binnenlandse Zaken het beleid
op het verbeteren van de kwaliteit van de IV-3 matrix, zoals die door gemeenten wordt aangeleverd. In 2008 wordt
door het aanpassen van de Gemeentewet een maatregelenbeleid ingevoerd (Tweede Kamer, 2007-2008, 31327, nr.
2 & 3). Als de IV-3 informatie te laat bij het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt aangeleverd of van
onvoldoende kwaliteit is, wordt de betaling van de algemene uitkering aan de gemeente stopgezet, totdat wel een
IV-3 matrix van voldoende kwaliteit is aangeleverd. De IV-3 matrix zelf wordt voorzien van plausibiliteitstoetsen,
die vooraf aan het inzenden de mate van consistentie van de ingevulde gegevens aangeven. Het provinciaal toezicht
door gedeputeerde staten op de kwaliteit van de IV-3 matrix vervalt.
De roep om meer aandacht voor de ontwikkeling van de financiële vermogenspositie.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten promoot vanaf 2005 het in beeld brengen van de financiële positie
met behulp van financiële kengetallen over de solvabiliteit en de schuldpositie. Dit als goede vervanger van de
berekening van het weerstandsvermogen, die voor raadsleden moeilijk is te doorgronden (Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, 2005). Naar de mening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is voor het
bewaken van de gezondheid van de gemeentefinanciën de aandacht van de regelgeving te eenzijdig gericht op de
ontwikkeling van de omvang van balansreserves en moet er met financiële kengetallen meer aandacht komen voor
de ontwikkeling van de schuldpositie van gemeenten (Van der Lei, 2009b).
Vanaf de publicatie Is er ruimte voor meer schuld? (Van der Lei, 2009a) met financiële kengetallen over de individuele
gemeenterekeningen 2007 publiceert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten jaarlijks een overzicht met
financiële kengetallen over de financiële positie van individuele gemeenten. Daarbij ligt het zwaartepunt op de
ontwikkeling van het financieel vermogen, dat bij de meeste Nederlandse gemeenten per saldo uit schulden bestaat
(Van der Lei, 2015b).
Dit beleid wordt rijkbeleid met een wijziging van het BBV van 15 mei 2015 (Staatsblad, nr. 206). Met die wijziging
wordt de opname van zes financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de
begroting en rekening vanaf begrotingsjaar 2016 verplicht gesteld. Vanaf de gemeentelijke jaarrekening 2014
publiceert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten jaarlijks financiële kengetallen op rekeningbasis van
individuele gemeenten op de site www.waarstaatjegemeente.nl. Enkele van deze financiële kengetallen, zoals het
kengetal voor het exploitatieresultaat, wijken echter af van de wettelijke financiële kengetallen.
Tot en met 2016 bestaat er geen voorschrift om in de gemeentebegroting een prognose van de vermogensbalans
aan het eind van het begrotingsjaar op te nemen. Daardoor geven gemeentebegrotingen geen inzicht in de
financieringsstromen en de ontwikkeling van de financiële vermogenspositie als gevolg van de exploitatiebegroting
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in baten en lasten en de investeringsvoornemens. Met de wijziging van het BBV van 5 maart 2016 (Staatsblad, nr.
101) wordt deze plicht alsnog ingevoerd. Aanleiding en bijkomend argument voor het invoeren van dit voorschrift
komt aan bod in paragraaf 3.7, die gaat over de EMU-normen, die juist zijn gericht op de schuldpositie en de
jaarlijkse financieringsstromen van de totale overheid.
Met ingang van het begrotingsjaar 2017 moeten in de begroting geprognotiseerde balansen worden opgenomen
voor het begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren van de meerjarenraming. Voor de drie opeenvolgende
jaren van de meerjarenraming moeten daarbij ook de nieuwe voorgeschreven financiële kengetallen in beeld worden
gebracht.
Betere vergelijkbaarheid door uniforme taakvelden en aanscherping van het activeringsbeleid.
Met de start van het kabinet Rutte II stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een adviescommissie in voor
vernieuwing van het BBV, de zogenaamde commissie Depla. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en vertegenwoordigers van
gemeenten en provincies. Deze commissie brengt in 2014 een rapport uit. Naar aanleiding van de adviezen uit het
rapport wordt het BBV gewijzigd (Staatsblad, 5 maart 2016, nr. 101). De wijzigingen beogen de kaderstellende rol
en de controlerende taak van de raad te versterken door de raad en ook bewoners en bedrijven gemakkelijker
inzicht in de gemeentebegroting en jaarstukken te bieden, een betere financiële vergelijkbaarheid tussen gemeenten
mogelijk te maken, en de kwaliteit van de financiële informatie die gemeenten met de IV-3 informatie aan het
Centraal Bureau voor de Statistiek leveren, te verbeteren. Er wordt gesproken over de vernieuwing van het BBV
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2015a).
Met de vernieuwing worden de producten van de productenraming met ingang van de begroting 2017 vervangen
door drie-en-vijftig uniforme taakvelden. De taakvelden worden in de ministeriële regeling die ook de IV-3
informatie definieert, vastgelegd (Staatscourant, 18 april 2016, nr. 20622). Onder elk programma van de begroting
en de jaarstukken moeten voortaan van ieder taakveld dat onder het desbetreffende programma valt, de lasten, de
baten en het saldo in beeld worden gebracht. Er wordt een apart overzicht overhead ingesteld, waarop alle
overheadkosten moeten worden verantwoord. Deze overheadkosten worden in de begroting en jaarstukken
voortaan niet doorbelast aan de taakvelden onder de reguliere programma’s. In afwijking hiervan moeten de
rentelasten en de rentebaten die worden verzameld op een taakveld treasury, wel worden doorbelast naar de andere
taakvelden onder de reguliere programma’s. Het opvoeren van bespaarde rente over de balansreserves en
voorzieningen blijft daarbij uitdrukkelijk toegestaan.
Met deze maatregelen krijgt de raad inzicht in de kosten van overhead en door middel van het budgetrecht vat op
de overheadkosten, is het idee. Door de uniforme taakvelden ontstaat een betere vergelijkbaarheid tussen
gemeenten. Met de uniforme taakvelden en het programma overhead wordt ook een betere kwaliteit van de
aanlevering van informatie aan het Centraal Bureau voor de Statistiek beoogd. De functies van de IV-3 matrix
worden eveneens vervangen door dezelfde uniforme taakvelden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt
voortaan de informatie van de IV-3 (Informatie voor derden) op het niveau van taakvelden en categorieën per
individuele gemeente via een opendata-kanaal voor iedereen toegankelijk. Het ministerie spreekt in de
voorlichtingsbrochure over de wijziging van het BBV over IV4all, oftewel informatie voor allen (Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2015a).
Op basis van het advies wordt ook een set van negenendertig beleidsindicatoren over de outcome van het
gemeentebeleid geïntroduceerd, die gemeenten verplicht in de begroting en de jaarstukken bij de programma’s
moeten opnemen. De beleidsindicatoren zijn vastgelegd in een ministeriële regeling (Staatscourant, 24 maart 2016,
nr. 16 004). De beleidsindicatoren per gemeente worden op nationaal niveau verzameld en op de site
www.waarstaatjegemeente.nl van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten openbaar gemaakt. De hiervoor
genoemde zes verplichte financiële kengetallen maken ook deel uit van het advies van de adviescommissie Depla.
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Het vernieuwde BBV bepaalt op het gebied van het activeren van activa dat de zogenaamde investeringen in
maatschappelijk nut die vanaf 2017 worden gedaan, voortaan verplicht moeten worden geactiveerd en over de
gebruiksduur moeten worden afgeschreven. Bij het activeren moeten eventuele investeringsbijdragen in mindering
worden gebracht. Oude investeringen met maatschappelijk nut hoeven niet alsnog te worden geactiveerd. De
maatregel moet op termijn, het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt in de eerdergenoemde
voorlichtingsbrochure over dertig tot veertig jaar, de vergelijkbaarheid van kosten tussen gemeenten vergroten.
Het wordt niet door het ministerie benoemd, maar met het verplicht activeren van investeringen met
maatschappelijk nut wordt resultaatsturing door gemeenten beperkt. Commentaar daarop vormde onder andere
een aanleiding voor het wijzigen van het BBV. Zo hadden Loeff & Schaepkens (2010) aangetoond dat gemeenten
de vrijheidsgraden bij het activeren en afschrijven van investeringen in maatschappelijk nut strategisch inzetten om
op de verplichting uit de Gemeentewet ‘een begroting in evenwicht’ te sturen. Met de wijziging van het BBV vervalt
deze mogelijkheid van gemeenten om resultaatafhankelijk af te schrijven. Wel blijft het onder de gewijzigde
verslagleggingsvoorschriften toegestaan om bestemmingsreserves voor toekomstige investeringen te vormen om
daaruit later de jaarlijkse afschrijvingslasten van deze investeringen te dekken. Deze allocatiefunctie van
bestemmingsreserves blijft ook voor andere voorziene lasten gelden.
Bevordert het BBV de transparantie voor een oordeel over de gezondheid van de gemeentefinanciën?
Met de voorgaande beschrijvingen is de evolutie van de boekhoudvoorschriften voor gemeenten beschreven en
zijn de huidige voorschriften van het BBV uiteengezet. Een conclusie van hoofdstuk 2 luidt dat minder
transparantie van de begroting en het begrotingsproces leidt tot hogere tekorten en schulden. Daarbij hebben de
uitvoerende bestuurders en de ambtelijke organisatie een belang bij een ondoorzichtige begroting en een
ondoorzichtig begrotingsproces. Daarom is voor het bewaken van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën de
volgende vraag van belang: In hoeverre bevordert het BBV de transparantie voor het vormen van een oordeel over
de houdbaarheid van de gemeentefinanciën?
Deze vraag valt in twee delen uiteen. Het BBV bevat ten eerste waarderingsgrondslagen voor de bezittingen,
schulden en resultaatbepaling voor het opstellen van de vermogensbalans en de exploitatierekening van de
jaarrekening. Ten tweede bevat het BBV regels voor de inrichting van de begroting en de jaarstukken. De vraag
gaat op voor zowel de waarderingsgrondslagen als voor de regels voor de inrichting.
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat veel economen in navolging van Musgrave (1959) vinden dat macro-economische
stabilisatie door lokale overheden met schuldfinanciering van lopende consumptieve uitgaven moet worden
ontmoedigd, omdat dit beter bij een hogere bestuurslaag kan worden belegd. Gemeenten gebruiken de techniek
van dubbel boekhouden en hanteren daarbij een verplichtingenstelsel in baten en lasten. Met deze techniek wordt
een onderscheid gemaakt tussen uitgaven voor investeringen met meerjarig nut of toekomstig nut en lopende
consumptieve uitgaven aan goederen en diensten. Het verbruik van investeringen met meerjarig of toekomstig nut
wordt bijgehouden door de jaarlijkse afschrijvingen op bezittingen en de afname van de voorraden als lasten op de
exploitatie te brengen. De keuze voor dubbelboekhouden in baten en lasten ondersteunt dat bij gemeenten een
onderscheid wordt gemaakt tussen lenen voor investeringen en lenen voor lopende consumptieve uitgaven.
Daardoor wordt de transparantie of gemeenten voor lopende consumptieve uitgaven lenen, bevorderd
Uit hoofdstuk 2 blijkt ook dat de economen Alesina & Perotti (1999) stellen dat voor het bevorderen van de
transparantie van de begroting en de verantwoording juist van algemeen aanvaarde uitgangspunten en standaarden
moet worden uitgegaan. Op grond van eigenheid bevat het BBV echter modificaties voor de
waarderingsgrondslagen voor de bezittingen, schulden en resultaatbepaling. Een eerste deelvraag of het BBV de
transparantie bevordert, luidt daarom: In hoeverre bevorderen de modificaties van het BBV voor de
waarderingsgrondslagen de transparantie voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën?
Voor het invoeren van dubbelboekhouden in baten en lasten met ingang van het rekeningjaar 1985 was de oriëntatie
van de boekhoudvoorschriften gericht op het onderscheid tussen lopende consumptieve uitgaven en
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afschrijvingslasten enerzijds en de kapitaalsuitgaven, afschrijvingen en leningen anderzijds. Het doel daarbij was
om het lenen voor investeringen toe te staan en het lenen voor lopende consumptieve uitgaven te ontmoedigen.
Met de kapitaalrekeningen werd inzicht gegeven in de aanschafwaarde van de niet-financiële bezittingen en de
hoogte van het geldelijke bezittingen en de schulden. Voor een oordeel over de gezondheid van de
gemeentefinanciën werd gekeken naar de uitkomst van de exploitatierekening, de hoogte van de
investeringsuitgaven en de hoogte van de schulden.
Met de overschakeling naar dubbelboekhouden in baten en lasten volgens een verplichtingenstelsel in de jaren 1985
tot en met 2004, waarbij uiteindelijk is gekozen voor eigenstandige waarderingsgrondslagen, is de oriëntatie voor
een oordeel over de gezondheid van de gemeentefinanciën verschoven naar de uitkomst van de exploitatierekening
na mutatie van de reserves en de omvang van de vrije reserves op de vermogensbalans. Op deze eenzijdige
oriëntatie op de hoogte en ontwikkeling van de vrije reserves van het BBV en van aanpalende regelgeving voor het
provinciaal begrotingstoezicht en de verlening van artikel 12 saneringssteun voor het bewaken van de gezondheid
van de gemeentefinanciën, is onder andere door mijzelf in mijn functie bij de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten kritiek geuit.
De oriëntatie op de ontwikkeling en hoogte van de vrije reserves als heersende invalshoek van de Gemeentewet en
het BBV voor een oordeel over de gezondheid van de gemeentefinanciën roept een tweede deelvraag op: Kan met
het volgen van de ontwikkeling en de hoogte van de vrije reserves van het eigen vermogen een goed oordeel over
de houdbaarheid van de gemeentefinanciën worden gevormd?
Van het BBV moet aan de raad (en andere gebruikers) in een aparte paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van
de begroting en de jaarstukken inzicht worden gegeven in de omvang van het weerstandsvermogen. De (vrije)
reserves van het netto vermogen moeten bij het concept weerstandsvermogen een zekere omvang hebben om de
financiële gevolgen van toekomstige risico’s op te vangen en dus altijd groter dan nihil zijn om in geval van een
slechtweer-scenario niet negatief te worden.
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat het concept weerstandsvermogen verwant is aan de houdbaarheidsberekeningen
voor de overheidsfinanciën van landen. Uit hoofdstuk 2 blijkt ook dat het solvabiliteitscriterium ‘balansreserves van
minimaal nihil’ niet door de internationale economische literatuur is omarmd om de houdbaarheid van de financiën
van landen in beeld te brengen. In mijn artikel Gemeentelijk bezit is belast met schuld (Van der Lei, 2009b) heb ik
eveneens kritiek geuit op gebruik van dit solvabiliteitscriterium voor gemeenten. Naast de vraag of een
solvabiliteitscriterium van vrij aanwendbare reserves van minimaal nihil geschikt is voor een oordeel over de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën, werpt dit een aanvullende deelvraag op: Kan met het huidige concept
weerstandsvermogen wel een goed oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën worden gevormd?
De kritiek op de eenzijdige oriëntatie op de ontwikkeling van de vrije reserves heeft tot aanvullende verplichtingen
geleid in de vorm van het opnemen van een meerjarig geprognotiseerde balans bij de begroting en zes
voorgeschreven financiële kengetallen over de financiële positie in zowel de begroting als de jaarstukken. Met de
geprognotiseerde balansen kan de ontwikkeling van het financieel vermogen beter worden gevolgd. Met een goede
set financiële kengetallen over onder andere de hoogte en de mutatie van het financieel vermogen kan beter een
oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën worden gevormd, is het idee. Het roept wel de vraag op:
Zijn de huidige zes kengetallen van het BBV geschikt voor een oordeel over de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën?
Voor de inrichting van de begroting en de jaarstukken zijn met het BBV ook eigenstandige keuzen gemaakt. Het
huidige BBV geeft met de begroting en de jaarstukken iedere doelgroep zijn eigen documenten. Dit levert zeer
dikke begrotingen en zeer dikke jaarstukken op, waarin dezelfde financiële informatie meerdere keren in gewijzigde
vorm voorbijkomt. Een belangrijke vraag over de inrichting van de begroting en jaarstukken luidt daarom:
Bevordert deze keuze om iedere doelgroep in de begroting en de jaarstukken zijn eigen documenten te geven de
transparantie of juist niet?
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Een onderdeel van de begroting en van de jaarstukken dat buiten het zicht blijft van de raad, is de
informatievoorziening over de begroting en de jaarrekening aan de centrale overheid. Het BBV bevat
inrichtingseisen voor de zogenaamde IV-3 matrix waarmee gemeenten financiële informatie over de begroting en
de jaarrekening aan de centrale overheid leveren. De onbewerkte IV-3 informatie over de begrotingen en
jaarrekeningen van individuele gemeenten is via het opendata-kanaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek
voor iedereen beschikbaar. Een laatste vraag over de transparantie luidt daarom: In hoeverre is de IV-3 informatie
van het opendata portaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek bruikbaar om informatie voor een oordeel
over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën mee samen te stellen?
Wat in de volgende paragrafen en hoofdstukken terugkeert.
De centrale overheid heeft in het verleden met boekhoudvoorschriften het leengedrag van gemeenten beperkt. In
paragraaf 3.6 wordt ingegaan op de geschiedenis van de specifieke wet- en regelgeving voor het beperken van het
leengedrag van gemeenten.
Met de voorschriften voor de inrichting van het BBV is ervoor gekozen iedere doelgroep in de begroting en
jaarstukken apart te bedienen. Op de vraag of daarmee de transparantie voor een oordeel over de
gemeentefinanciën wordt bevorderd, wordt in paragraaf 3.8 teruggekomen.
Gemeenten hanteren vanwege eigenheid een aangepaste variant van dubbelboekhouden in baten en lasten volgens
een verplichtingenstelsel. Er gelden modificaties voor de waarderingsgrondslagen voor de bezittingen, schulden en
resultaatbepaling. Op de vraag of deze modificaties de transparantie voor een oordeel over de houdbaarheid van
de gemeentefinanciën bevorderen, wordt in hoofdstuk 4 teruggekomen.
Met het invoeren van het dubbelboekhouden bij gemeenten is de oriëntatie voor een oordeel over de houdbaarheid
van de gemeentefinanciën verschoven naar de hoogte en ontwikkeling van de vrije balansreserves. De berekening
van weerstandvermogen, waarmee de raad een oordeel moet vormen over de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën, richt zich ook op de hoogte en ontwikkeling van de vrij aanwendbare balansreserves van een
gemeente. De vrij aanwendbare reserves moeten te allen tijde minimaal nihil zijn. In hoofdstuk 4 wordt eveneens
ingegaan op de vraag of aan de hand van de ontwikkeling en hoogte van de vrij aanwendbare balansreserves en
met de methoden voor de berekening van het weerstandsvermogen een goed oordeel over de houdbaarheid van
de gemeentefinanciën kan worden gevormd.
Het BBV schrijft aanvullend een zestal verplichte financiële kengetallen voor, waarmee ook een oordeel over de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën kan worden gevormd. In hoofdstuk 6 wordt beoordeeld of deze
kengetallen geschikt zijn voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
De kwaliteit van de IV-3 informatie over de gemeentefinanciën, die aan het Centraal Bureau voor de Statistiek
wordt geleverd, wordt bewaakt met kwaliteitstoetsen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt deze
ongecorrigeerde informatie openbaar beschikbaar via zijn opendata-portaal. In hoofdstuk 6 wordt teruggekomen
op de bruikbaarheid van deze openbaar beschikbare informatie over de financiën van gemeenten.

§ 3.3 De wasdom van de administratieve organisatie en een onafhankelijk accountantsoordeel.
In deze paragraaf wordt beschreven hoe de nationale regelgeving die voorschriften oplegt aan de administratieve
organisatie van gemeenten en aan de controle van de verslaglegging en de boekhouding, zich in de tijd heeft
ontwikkeld. Het doel van deze paragraaf is om inzicht te geven in de wijze waarop de getrouwheid van de
verslaglegging over de financiën wordt geborgd en om inzicht te geven in wat de rol van de raad is bij het toezicht
op de gezondheid van de gemeentefinanciën. De paragraaf sluit af met een korte discussie over het huidige beleid.
De administratieve organisatie en de controle van de verslaglegging en boekhouding zijn er namelijk op gericht dat
de informatie over de inkomsten en uitgaven volledig en juist is en overeenkomstig de voorschriften is opgesteld,
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zodat de raad en ook de provincie, de centrale overheid en andere belanghebbenden een goed oordeel over het
financiële beleid en de gezondheid van de financiën van de gemeente kunnen vormen. Daarnaast wordt met de
administratieve organisatie en de accountantscontrole ook de begrotingsrechtmatigheid, en dus het budgetrecht
van de raad, en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen geborgd.
De ontvanger als onafhankelijke schatkistbewaarder.
Uit paragraaf 3.2 blijkt dat in 1814 voor de boekhouding van gemeenten het kameraal stelsel uit de Franse tijd werd
overgenomen. Bij dit stelsel van 1814 bestond de boekhouding uit een journaal, een grootboek en een kasboek, die
door de zogenaamde ontvanger werden bijgehouden (Luuring, 1936). De eerste Gemeentewet van 1851 handhaaft
deze verplichte functie van ontvanger.
De ontvanger maakt geen deel uit van het gemeentebestuur en is verantwoordelijk voor de inning van de inkomsten
en de uitbetaling van de uitgaven. De functie wordt wettelijk ingesteld om de bestuurders te beschermen ‘tegen de
verleidingen van het kasbeheer en ook voor de verleiding om bij de invordering van belastingen de hand te lichten’ (Timmermans et
al. 1962, pag. 118). De functie is daarmee een wettelijke maatregel voor de inrichting van een administratieve
organisatie om oneigenlijk gebruik en misbruik van middelen te voorkomen. De ontvanger is daarom ook
onafhankelijk van de gemeentesecretaris en het ambtelijk apparaat gepositioneerd en wordt door de raad benoemd.
De ontvanger zelf moet van de Gemeentewet een borg storten. Een verlies van gemeentegelden kan de gemeente
op de borgsom verhalen.
De ontvanger mocht niet meer uitbetalen dan het bedrag aan uitgaven dat door het gemeentebestuur op de
desbetreffende begrotingsposten van de vastgestelde begroting was gebracht. Administratief mocht de ontvanger
alleen uitgaven doen op basis van zogenaamde bevelschriften van de burgemeester en wethouders. Over de
inkomsten en uitgaven overlegde de ontvanger een rekening aan de burgemeester en wethouders, die was opgesteld
aan de hand van het kasboek.
De burgemeester en wethouders controleerden het kasboek en de rekening aan de hand van de bevelschriften en
maakten er een verslag van. Met de rekening en het verslag legden de burgemeester en wethouders verantwoording
af aan de gemeenteraad. Op deze wijze werd de deugdelijkheid van de rekening intern gewaarborgd. De begrotingen
waren zo de basis voor de rekening, waarin de colleges verantwoording aan de raad en de provincie aflegden.
De gemeenteraad onderzocht de rekening en stelde deze voorlopig vast. De raad kon daarbij de burgemeester en
wethouders persoonlijk financieel aansprakelijk stellen voor de overschrijding van begrotingsposten. Met het
vrijwillig voldoen van een schadevergoeding konden de burgemeester en de wethouders in een dergelijk geval
rechtsvervolging tot schadevergoeding voorkomen. De rekening werd definitief vastgesteld door gedeputeerde
staten van de provincie. Dit besluit tot vaststelling ontsloeg de burgemeester en wethouders en de ontvanger van
hun aansprakelijkheid (Creamers, 1886; De Jong, 1921; Van Rijswijk, 1922).
Controle op de geldstromen in en uit de schatkist van de gemeente.
De functie van ontvanger blijkt echter fraudegevoelig en ook raakt meer dan eens geld ‘kwijt’ door een gebrekkige
administratie en controle daarop door de burgemeester en wethouders. Daarbij wordt het geldelijk beheer door de
sterke uitbreiding van taken van gemeenten door onder andere de opkomst van gemeentebedrijven aan het eind
van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw steeds omvangrijker en is het financieel beheer in
grotere gemeenten niet meer door een enkele ontvanger te behappen. Het leidt in 1909 tot twee aanpassingen van
de regelgeving.
Ten eerste worden de regels in de Gemeentewet over de controle op de registratie van de ontvangsten en de
uitgaven door de ontvanger verbeterd (30 december 1909, Staatsblad, nr. 416). De raad mag regels stellen waarmee
aan de burgemeester en wethouders de bevoegdheid wordt verleend een lid van het college of een ambtenaar aan
te wijzen die de registratie van de ontvangsten en uitgaven in het kasboek controleert. Bij de kasopneming kan
voortaan bijstand worden verleend door een deskundige.
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Ten tweede maakt de wijziging van de Gemeentewet het mogelijk dat de burgemeester en wethouders de ontvangst,
betaling en administratie van aangewezen inkomsten en uitgaven van een onderdeel van de gemeente opdragen aan
een andere ambtenaar dan de ontvanger. Er kunnen sub-ontvangers worden benoemd. Hiermee wordt het
probleem opgelost dat was ontstaan door de opkomst van gemeentebedrijven met eigen inkomsten en uitgaven,
zoals waterleidingbedrijven en elektriciteitsbedrijven (De Jong, 1921; Van Rijswijk, 1922; Textor, 1927). Zoals in
paragraaf 3.2 al is aangegeven, gingen deze gemeentebedrijven hun eigen geldstromen steeds meer zelf innen,
betalen en bijhouden in baten en lasten volgens het stelsel van dubbelboekhouden, zodat ze hun organisatie beter
konden aansturen.
In 1909 wordt eveneens een Gemeenteborgtochtenwet uitgevaardigd (30 december 1909, Staatsblad, nr. 417),
waarin de eis dat de ontvanger een waarborgsom stort als verzekering tegen het verlies van gemeentegeld, wordt
aangepast. De wet maakt het mogelijk dat een vereniging wordt opgericht voor tot zekerheidstelling verplichte
ambtenaren. De vereniging slaat de kosten van aansprakelijkheidstellingen door gemeenten om over de leden, de
gemeenteontvangers. De vereniging is dus een instituut voor risicoverevening. Krachtens de wet houdt de
vereniging zich daarnaast bezig met het ontwikkelen, aanbevelen en bevorderen van methoden voor een
deugdelijke controle (De Jong, 1921).
Naar aanleiding van de wijzigingen ontstaat discussie over de invoering van een publieke accountant voor de
controle van de boeken en verslaglegging van gemeenten. In Engeland was het aanstellen van een accountant bij
overheden in opkomst (Textor, 1927). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten richt in 1914 naar aanleiding
van de wijziging van de Gemeentewet van 1909 een verificatiebureau op. De verificateurs van dit bureau staan
gemeenteambtenaren bij met de controle van de (registratie) van ontvangsten en uitgaven (Timmermans et al.,
1962).
Verschillende grote gemeenten gaan over tot aanstelling van een accountant als gemeenteambtenaar onder de titel
van verificateur. Deze laatste ontwikkeling leidt tot ernstige bedenkingen van particuliere accountants, zoals
Limperg. Volgens Limperg is de controle door een gemeenteambtenaar niet onafhankelijk en verslapt door de
aanstelling van een gemeenteambtenaar als accountant het onafhankelijk toezicht door de raad, omdat de raad gaat
steunen op deze interne controle. Dit is volgens hem per saldo een achteruitgang in plaats van een vooruitgang (in:
Van Rijswijk, 1922).
De problemen met de ontvangers en de controle van de boeken zijn met de aanpassingen van de wetgeving niet
de wereld uit. Verschillende fraudes roepen publieke verontwaardiging op. De staatscommissie Oppenheim, die is
belast met de voorbereiding van de herziening van de Gemeentewet, stelt in 1920 in zijn verslag voor het hele
hoofdstuk over de ontvanger en over zijn boekhouding uit de Gemeentewet te schrappen. Daarvoor in de plaats
moet een wettelijk verplichte verordening komen met regels over de administratieve organisatie van de invordering
van de inkomsten en het doen van betalingen. De verordening moet worden goedgekeurd door gedeputeerde staten
(De Jong, 1921).
De staatscommissie Oppenheim stelt daarnaast voor de regels over de controle van het kasboek uit de
Gemeentewet te schrappen. De regels uit de nieuwe verordening moeten eveneens de voorschriften voor de interne
controle omvatten. Gedeputeerde staten moeten voortaan te allen tijde een controle van de boeken, kas en
voorraden van een gemeente kunnen gelasten. Voor het uitvoeren van die controles wordt gedacht aan provinciale
verificateurs. De staatscommissie Oppenheim vindt verder dat de rekening en het verslag, die jaarlijks door de
burgemeester en wethouders aan de raad worden aangeboden, voortaan niet door de raad zelf moeten worden
onderzocht. Dit onderzoek kan voortaan in opdracht van de raad door financieel deskundigen worden uitgevoerd
(De Jong, 1921).
Nadat een eerder wetontwerp naar aanleiding van de adviezen van de staatscommissie Oppenheim in 1927 is
gestrand, wordt op 31 januari 1931 de Gemeentewet gewijzigd (Staatsblad nr. 41). Veel van de hiervoor genoemde
voorstellen halen de wijziging van de Gemeentewet niet. Wel wordt de term ambtenaar van de aangewezen
functionaris die de controle van het kasboek van de ontvanger mag uitoefenen, vervangen door deskundige.
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Daardoor is de controle niet langer alleen voorbehouden aan een lid van het college of aan een aangewezen
ambtenaar. De controle mag ook zelfstandig door een onafhankelijke deskundige worden uitgevoerd (Timmermans
et al., 1962).
Met de wijziging van de Gemeentewet wordt ook geregeld dat de raad een regeling kan opstellen voor de inrichting
van takken van dienst en bedrijven van een gemeente. In plaats van de ontvanger dient een bij raadsverordening
aangewezen comptabele de begrotingen en de rekening van een tak van dienst of gemeentebedrijf op te stellen. De
takken van dienst en gemeentebedrijven mogen zelf inkomsten innen en betalingen verrichten. Voor de controle
van de boekhouding van de takken van dienst en de gemeentebedrijven wordt bepaald dat deze door een
boekhoudkundige die niet bij de desbetreffende tak van dienst of het desbetreffende gemeentebedrijf werkt,
deugdelijk moet worden verklaard (Timmermans et al., 1962).
De onafhankelijkheid en de deskundigheid van de controle wordt geborgd.
Met de zogenaamde Vereenvoudigingswet van 22 april 1937 vervalt de verplichte storting van een waarborgsom
door de ontvanger. De gemeenteraad moet voortaan een regeling opstellen voor de verzekering van het verlies van
gemeentegelden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten richt de Fraude-risico Onderlinge van Gemeenten
(F.O.G.) op. Met de verzekering wordt ook de aansprakelijkheid voor schadeloosstelling van de burgemeester en
wethouders afgevangen. Van de deelnemers aan de onderlinge verzekering eist de F.O.G. dat de controle van de
boeken en voorraden aan redelijke eisen voldoet (Timmermans et al., 1962).
In 1941 wordt in een bezettingsregeling een controle van de kasboeken door een onafhankelijke deskundige
verplicht voorgeschreven. Na de oorlog deelt de minister van Binnenlandse Zaken met een brief aan gemeenten
mee dat hij de regeling graag vanwege het positieve effect wil voortzetten, totdat deze verbetering van de controle
van de deugdelijkheid van het kasbeheer en van de rekening van de inkomsten en de uitgaven in de Gemeentewet
is geregeld (Timmermans et al., 1962).
Met de wetswijziging van 13 december 1950 (Staatsblad, nr. K 575) wordt vervolgens een controlehoofdstuk in de
Gemeentewet opgenomen. Burgemeester en wethouders en de deskundige worden voor de controle op de
geldmiddelen en boekhouding vervangen door een onafhankelijke deskundige. De raad moet van de Gemeentewet
een verordening vaststellen die de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van de ontvanger regelt, en
die ook de controle van andere in de verordening te noemen ambtenaren die met het geldelijk beheer en de
boekhouding zijn belast, regelt. Van de controle, die minstens eenmaal per kwartaal moet worden uitgevoerd, wordt
een verslag opgemaakt voor de burgemeester en wethouders en voor gedeputeerde staten. Het verslag wordt medeondertekend door de gecontroleerde ambtenaren (Timmermans et al., 1962).
De onafhankelijke deskundige controleert naast de deugdelijkheid van het geldelijk beheer in opdracht van de raad
de deugdelijkheid van de rekening, waarmee de burgemeester en wethouders verantwoording aan de raad afleggen.
De controle daarvoor is gericht op de formele en materiële juistheid van de rekening. Bij de controle wordt de
rechtmatigheid van de achterliggende financiële beheershandelingen betrokken. De deskundige maakt een verslag
van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening voor de gemeenteraad en voor gedeputeerde staten, dat
bij de rekening wordt gevoegd (Timmermans et al., 1962).
Gemeenten kunnen voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige kiezen uit een accountant van het
verificatiebureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een eigen accountantsdienst of een particuliere
accountant. Verschillende grote gemeenten richtten een eigen accountantsdienst in. De meeste overige gemeenten
maken gebruik van het verificatiebureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aan de onafhankelijke
deskundige die de controle uitoefent, worden nog geen eisen van bekwaamheid gesteld (Bonnema et al., 1979).
De inrichting van een administratieve organisatie.
Op 2 maart 1966 (Staatsblad, nr. 94) wordt met een wijziging een artikel aan de Gemeentewet toegevoegd.
Gemeenten krijgen met het nieuwe artikel de mogelijkheid de administratie af te stemmen op de eigen behoefte.
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De raad krijgt de bevoegdheid om in een verordening regels te stellen voor de organisatie van de financiële
administratie en voor de organisatie van het kasbeheer. De verordening moet worden goedgekeurd door
gedeputeerde staten. De wijziging maakt het mogelijk de functie van ontvanger te omzeilen en de financiële
administratie en het kasbeheer aan andere ambtenaren op te dragen. Daarmee kan een functiescheiding worden
gerealiseerd tussen de mandaterende functie voor de betalingen door de ontvanger, de administratieve functie en
de kasfunctie.
Na de invoering van deze nieuwe bepaling voor de administratieve organisatie vervalt bij wet van 15 december
1966 (Staatsblad, nr. 564) de bepaling in de Gemeentewet over het verplicht afsluiten van een fraudeverzekering
voor het verlies van geldmiddelen (Bonnema et al., 1979).
De wettelijke functie van ontvanger vervalt definitief met de nieuwe Gemeentewet van 1993. De plicht voor de
raad om regels vast te stellen voor het beheer van vermogenswaarden van de algemene dienst en de takken van
dienst wordt uitgebreid met de plicht om regels te stellen voor de organisatie van de administratie. Daarmee wordt
een verplicht raamwerk gecreëerd voor de inrichting van de administratieve organisatie van de gemeente, waarop
de accountantscontrole kan steunen. De desbetreffende verordening moet worden overlegd aan gedeputeerde
staten. Gedeputeerde staten krijgen de bevoegdheid op elk moment een onderzoek in te kunnen stellen naar het
beheer van vermogenswaarden en de organisatie van de administratie (Tweede Kamer, 1985-1986, 19 403, nr. 2 &
nr. 3). De adviezen van de staatscommissie Oppenheim van voor de Tweede Wereldoorlog hebben daarmee
eindelijk een plek in de Gemeentewet gekregen.
Uitbreiding van het accountantsoordeel.
Hoewel het accountantsberoep al in 1962 wettelijk is geregeld (Wet op registeraccountants, 28 juni 1962, Staatsblad
nr. 258), wordt pas met de invoering van de nieuwe Gemeentewet in 1993 aan de onafhankelijke deskundige die
de controle van de gemeenterekening uitvoert, de eis gekoppeld dat deze een geregistreerd accountant is. Daarbij
vervalt ook de bepaling dat voor de controle gebruik kan worden gemaakt van het verificatiebureau. Dit bureau
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is dan al uitgegroeid tot een volwaardige accountantsorganisatie.
Met de nieuwe Gemeentewet van 1993 wordt ook de aard van de controle door de accountant aangepast. Met
ingang van 1993 stelt de raad de begroting en de gemeenterekening zelf definitief vast. Daarmee vervalt het toezicht
van de provincie op de begrotingsrechtmatigheid. Eind jaren zeventig en in de jaren tachtig groeit ook de opvatting
dat overheden inefficiënt zijn bij de productie van goederen en diensten, terwijl tegelijkertijd de overheidsfinanciën
zwaar onder druk staan (Bordewijk & Klaassen, 2000). In dit licht wordt de accountantscontrole uitgebreid met
een verklaring over de doelmatigheid en moet de accountantscontrole voortaan zijn gericht op de rechtmatigheid
in plaats van de deugdelijkheid (Tweede Kamer 1989-1990, 19 403, nr. 18, artikel 212).
De nieuwe controle op de rechtmatigheid richt zich op de zogenaamde formele juistheid en de zogenaamde
materiële juistheid. Voor de formele juistheid onderzoekt de accountant of de geadministreerde handelingen zijn
verricht binnen het kader van de bevoegdheid van de handelende personen en overeenkomstig de gegeven
voorschriften. Daaronder valt dus ook de controle of de door de raad geautoriseerde lasten en investeringskredieten
niet zijn overschreden. Voor materiële juistheid wordt onderzocht of de verantwoording en de boekhouding
overeenkomen met de werkelijkheid (VNG-overleggroep middeleninformatie, 1988).
Bij de dualiseringsoperatie van de Gemeentewet met ingang van 7 maart 2002 worden ook de eisen voor de
accountantscontrole zelf in de Gemeentewet en onderliggende regelgeving vastgelegd. Voor deze eisen wordt
aansluiting gezocht bij wat voor private organisaties en wat bij het Rijk gebruikelijk is. Er wordt een
goedkeuringstolerantie en een rapporteringstolerantie in het nieuwe Besluit accountantscontrole provincies en
gemeenten opgenomen. Met de dualisering wordt de accountant voortaan door de raad benoemd. De accountant
borgt voor de raad de informatie in de jaarrekening over de uitvoering van de begroting door het college.
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Met de dualisering vervalt de verklaring van de accountant over de doelmatigheid. De raad krijgt van de
Gemeentewet de plicht een verordening op te stellen met regels voor het college over het uitvoeren van
onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur.
Verder wordt een rekenkamer(-functie) verplicht gesteld, die eveneens onderzoek doet naar de doelmatigheid en
de doeltreffendheid (en rechtmatigheid) van het gevoerde bestuur. De rekenkamer (-functie) krijgt echter geen taak
bij het beoordelen van de begroting en rekening en het beoordelen van de financiële positie van de gemeente
voorafgaand aan het vaststellen van de begroting en van de jaarstukken door de raad. Daarom wordt in deze
paragraaf verder geen aandacht besteed aan de gemeentelijke rekenkamer(-functie).
Het accountantsoordeel over de rechtmatigheid van de Gemeentewet van 1993 wordt met de dualisering van die
wet gewijzigd in een verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening en een verklaring over de rechtmatigheid
van de achterliggende beheershandelingen met een financieel gevolg. Bij de verklaring zit een rapport van
bevindingen met daarin de geconstateerde tekortkomingen en onzekerheden.
Het nieuwe getrouwheidsoordeel van de accountant komt overeen met wat voor grote private bedrijven die aan de
beurs zijn genoteerd (openbare ondernemingen), gebruikelijk is. Voor dit oordeel moet de accountant ook
controleren of de rekening is opgesteld volgens de voorschriften van het BBV. Het nieuwe rechtmatigheidsoordeel
van de accountantsverklaring komt overeen met het rechtmatigheidsoordeel bij het Rijk zelf. Naast
begrotingsrechtmatigheid richt het accountantsonderzoek zich voor dit oordeel op de rechtmatigheid van de
achterliggende beheershandelingen met een financieel gevolg en op het misbruik of oneigenlijk gebruik van
middelen en regelingen van de gemeente. De accountantsverklaring omvat echter geen oordeel over de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Een continuïteitsoordeel ontbreekt.
De raad wordt op afstand van het dagelijks bestuur gezet.
Eind jaren tachtig en in de jaren negentig verzetten gemeenten door de New Public Management-beweging de bakens
naar meer zelfbeheer en contractmanagement. Meerdere gemeenten nemen daarom het zogenaamde concernmodel
als uitgangspunt voor de organisatie. In het concernmodel moet de raad optreden als een soort raad van
commissarissen en het college als een soort raad van bestuur. De leidinggevenden van de gemeentelijke diensten
treden in dit model op als de directeuren van de werkmaatschappijen. Dit gedachtengoed krijgt bij de dualisering
ook een plaats in de Gemeentewet.
Met de dualisering van de Gemeentewet in 2002 moet de raad voortaan ook toezien of de begroting in evenwicht
is of dat dit evenwicht in de meerjarenraming wordt gerealiseerd. De plicht voor de raad om regels te stellen voor
de organisatie van de administratie en het beheer van vermogenswaarden wordt aangepast.
In de nieuwe rolverdeling tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders stelt de raad kaders voor
het beleid met onder andere de begroting en ontwikkelt het college het beleid binnen die kaders en voert het beleid
uit. Daarbij heeft het college de exclusieve bevoegdheid regels te stellen voor de ambtelijke organisatie en besluiten
te nemen tot het aangaan van overeenkomsten. De raad controleert achteraf het college aan de hand van onder
andere het jaarverslag en de jaarrekening en steunt daarbij voor de getrouwheid en rechtmatigheid van de
jaarrekening op de accountantscontrole.
Met de dualisering van de Gemeentewet wordt de aansprakelijkheid van de burgemeester en wethouders uit de wet
geschrapt. Daarvoor in de plaats komt een indemniteitsprocedure. Op grond van het accountantsoordeel over de
rechtmatigheid van de jaarrekening kan de raad zijn goedkeuring van de jaarrekening opschorten of zelfs
onthouden. Het college kan vervolgens politiek ter verantwoording worden geroepen en eventueel politiek worden
afgerekend op de onrechtmatigheden bij het gevoerde financieel beheer. Met de wijziging kan dus niet meer
financieel met de leden van het college worden afgerekend.
De raad moet bij deze nieuwe rolverdeling in een verordening krachtens artikel 212 Gemeentewet verplicht regels
stellen voor de uitgangspunten van het financieel beleid en het financieel beheer en de uitgangspunten voor de
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inrichting van de financiële organisatie. De raad stelt daarbij dus niet zelf regels die direct ingrijpen op de ambtelijke
financiële huishouding van de gemeente. De raad geeft aan het college kaders mee, waaraan het college zich moet
houden bij het stellen van regels voor de ambtelijke organisatie en het financieel beheer en bij het ontwikkelen en
uitvoeren van het financieel beleid.
De raad wordt daarbij expliciet in artikel 212 Gemeentewet opgedragen in de financiële verordening regels op te
nemen over het activeren en afschrijven van bezittingen, over de grondslagen voor de berekening van de hoogte
van heffingen, tarieven en prijzen, en over de doelstellingen, richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie.
Deze gebieden van het financieel beleid raken namelijk het budgetrecht van de raad rechtstreeks.
Kan de raad zijn rol als bewaker van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën wel waar maken?
Het college stuurt bij de nieuwe rolverdeling na de dualisering de ambtelijk organisatie aan. De raad houdt toezicht
op het college en krijgt ondersteuning van een onafhankelijke griffier. Met de dualisering van de Gemeentewet is
daarom de bepaling opgenomen dat de raad erop toeziet dat de begroting in baten en lasten in evenwicht is. Dit is
dezelfde begrotingsnorm als voor het provinciaal begrotingstoezicht. Met de aanpassing van de begrotingsnorm
voor het provinciaal toezicht met ingang van de begroting 2014 is ook de begrotingsnorm voor het toezicht door
de raad gewijzigd. Daarnaast wordt de raad in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de
programmabegroting en de programmaverantwoording door het college met een berekening van het
weerstandsvermogen apart geïnformeerd of de houdbaarheid van de gemeentefinanciën voldoende is.
De raad wordt gevormd door volksvertegenwoordigers waarvan niet hoogstaande financiële kennis kan worden
verwacht. De verplichte functie griffier, die de raad bijstaat, is ook geen financieel deskundige. De accountant werkt
in de nieuwe rolverdeling juist wel voor de raad. Maar de accountant doet met zijn oordeel over de getrouwheid en
de rechtmatigheid van de jaarrekening geen uitspraak over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Die rol is
juist bij het begrotingstoezicht door de provincie belegd, waarop in de volgende paragraaf wordt teruggekomen.
Doordat het budgetrecht bij de raad is belegd en er bij de begrotingsbehandeling voor verschillende groepen uit de
samenleving politiek moet worden gescoord, ligt juist het gevaar van overbevissing van de begrotingsvijver op de
loer. Common pool-problemen en wars of attrition ondermijnen de rol van de raad als bewaker van de houdbaarheid
van de gemeentefinanciën. De vraag is dan ook: Kan de raad het toezicht op de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën wel waarmaken?
Wat in de volgende paragrafen en hoofdstukken terugkeert.
De accountant controleert voor de raad en externe belanghebbenden het getrouwe beeld van de jaarrekening en
de rechtmatigheid van de achterliggende beheershandelingen. In de hoofdstukken 4 en 6 wordt teruggekomen op
de getrouwheid van de financiële informatie in de jaarrekening, die door een onafhankelijk accountant is
gecontroleerd.
Na de dualisering van de Gemeentewet stuurt het college de ambtelijk organisatie aan en is het college
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. De raad geeft het college kaders mee voor het
beleid en houdt toezicht op het college. De raad krijgt daarbij ondersteuning van een onafhankelijke griffier. Met
de dualisering van de Gemeentewet is daarom de bepaling opgenomen dat de raad erop toeziet dat de begroting in
baten en lasten in evenwicht is. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de
programmabegroting en de programmaverantwoording wordt de raad door het college met een berekening van het
weerstandsvermogen apart geïnformeerd of de houdbaarheid van de gemeentefinanciën voldoende is.
Raadsleden hebben geen specifieke financiële scholing en moeten daarnaast voor hun achterban politiek scoren.
De vraag is dan ook: Kan de raad het toezicht op de houdbaarheid van de gemeentefinanciën wel waarmaken? Op
deze vraag wordt in paragraaf 3.8 teruggekomen.
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§ 3.4 Het toezicht op de gemeentebegroting door de provincie.
De raad wordt in de Gemeentewet opgedragen om aan de hand van een begrotingsnorm toezicht uit te oefenen
op de financiële gezondheid van de gemeente. Dit wordt wel horizontaal toezicht genoemd. Uit paragraaf 3.2 blijkt
dat vanaf de tijd dat Nederland deel uitmaakt van het Franse keizerrijk de provincies ook toezicht op de financiën
van gemeenten uitoefenen. Alleen heetten provincies in de Franse tijd departementen. Deze paragraaf gaat juist
over de ontwikkeling van de wet- en regelgeving voor het toezicht van hogerhand om het ontsporen van de
gemeentefinanciën te voorkomen. Dit wordt ook wel het verticaal toezicht genoemd. De paragraaf eindigt met de
beleidsdiscussie over het huidige begrotingstoezicht door de provincies op gemeenten en met de kritiek op de
monitor waarmee het ministerie van Binnenlandse Zaken in het recente verleden de houdbaarheid van de financiën
van de gezamenlijke gemeente volgde.
Het toezicht van hogerhand wordt beperkt tot provinciaal toezicht.
Na 1813, als Nederland weer soeverein is geworden, bemoeit, naast de departementen (provincies), ook het Rijk
zich tot aan de eerste gemeentewet van 1851 rechtstreeks met het toezicht op de financiën van gemeenten. De
begroting moest vanaf 1814 om, zoals dat heette, verwaarlozing van de boekhouding tegen te gaan, jaarlijks voor
1 september worden overlegd aan de commissaris-generaal van het desbetreffende departement (provincie) of aan
diens ambtenaren. Er gold een fatale datum voor aanlevering van de begroting en daarbij ook voor aanlevering van
de rekening, zodat zeker was dat de boekhouding niet jaren achter liep.
Een gemeentebegroting met uitgaven onder de 10.000 gulden behoefde slechts ambtelijke goedkeuring. De
koopkracht van 10.000 gulden in 1820 is tegenwoordig circa 90.000 euro. Bij begrote uitgaven tussen de 10.000 en
50.000 gulden was goedkeuring van de commissaris-generaal van het desbetreffende departement nodig. Boven
een bedrag van 50.000 gulden aan begrotingsuitgaven was zelfs goedkeuring van de commissaris-generaal van het
ministerie van Binnenlandse Zaken nodig. De koopkracht van 50.000 gulden in 1820 is momenteel circa 450.000
euro.5 Dat is een lage drempel voor opschaling van het toezicht naar nationaal niveau. De goedkeuring bestond
eruit dat het hoger gezag de begroting vaststelde.
Gemeenten moesten de rekening voor 1 juni inleveren. Bij uitgaven onder 10.000 gulden werd de rekening door
het desbetreffende departement gecontroleerd. Bij uitgaven boven 10.000 gulden werd de rekening gecontroleerd
door de Rekenkamer der Verenigde Nederlanden. Met de rekening werd voornamelijk gecontroleerd of de uitgaven
die op de begroting waren gebracht, niet waren overschreden. Het toezicht op de rekening was gericht op de
begrotingsrechtmatigheid (Luuring, 1936).
Met de invoering van de Gemeentewet (29 juli 1851, Staatsblad nr. 85) in 1852 bouwt de wetgever deels voort op
het bestaande stelsel, maar doet een stap terug met het toezicht van hogerhand. De opsteller van de Gemeentewet
van 1851 en de herziene Grondwet van 1848, Thorbecke, pleitte in Over Plaatselijke Begrooting (1847) voor meer
financiële autonomie voor gemeenten. Hoewel Thorbecke zich in 1847 nog tegen provinciale bemoeienis keert,
bevat de Gemeentewet van 1851 krachtens de Grondwet van 1848 een regeling voor toezicht door de provincie
op de gemeentebegroting (Creamers, 1866). Met een wijziging van de Grondwet in 1887 wordt het toezicht door
de provincie gewijzigd in toezicht door gedeputeerde staten van de provincie (Bonnema, 1983).
Gedeputeerde staten houden niet alleen toezicht, maar stellen de gemeentebegroting vast en mogen de uitgaven en
inkomsten op de begroting wijzigen. Gedeputeerde staten stellen ook de begrotingswijzigingen in laatste instantie
vast. In de gemeente stelt de gemeenteraad de inkomsten en uitgaven van de begroting en begrotingswijzigingen
voorlopig vast. Voor het aangaan en verstrekken van leningen en het doen van grote aankopen en investeringen is
na autorisatie door de gemeenteraad eveneens toestemming van gedeputeerde staten nodig. Gedeputeerde staten
van de provincie stellen ook de rekening definitief vast. Met het vaststellen van de rekening verlenen gedeputeerde
staten décharge aan de raad, het college van burgemeester en wethouders en de gemeente-ontvanger. Ze zijn dan
niet meer hoofdelijk aansprakelijk.
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De rol van de nationale Rekenkamer der Verenigde Nederlanden verdwijnt in de Gemeentewet van 1851 naar de
achtergrond. De nationale rekenkamer, die met de wijziging van de Grondwet van 1848 is omgedoopt in
Algemeene Rekenkamer, onderzoekt slechts per provincie enkele rekeningen van gemeenten en vergelijkt deze met
de bijbehorende begrotingen. De bevindingen neemt de Algemeene Rekenkamer op in zijn jaarlijks verslag
(Creamers, 1866; De Jong, 1921).
In de Gemeentewet van 1851 staan geen expliciete normen waaraan de begroting en de rekening moeten voldoen,
voordat gedeputeerde staten deze stukken vaststelt. Gedeputeerde staten zien erop toe dat met de rekening de op
de begroting(-posten) gebrachte bedragen niet worden overschreden en de financiën van de gemeente niet
ontsporen door (te) hoge gewone uitgaven en (te) hoge investeringen.
Het provinciaal toezicht wordt meer op afstand gezet.
In 1966 wordt met de wijziging van de Gemeentewet ook het toezicht van gedeputeerde staten op de
gemeentefinanciën aangepast. Uit paragraaf 3.3 blijkt dat er inmiddels een verplichte accountantscontrole was
ingesteld en dat met de wijziging van de Gemeentewet in 1966 de raad voortaan regels voor de administratieve
organisatie van het vermogensbeheer moest vaststellen. Vanwege deze aanscherping vervalt het toezicht van
gedeputeerde staten op het beheer van vermogenswaarden van de gemeente. Het toezicht op de aankoop van
onroerend goed door gemeenten met meer dan 100.000 inwoners vervalt eveneens (Bonnema et al., 1979). Voor
het aangaan van leningen, het uitlenen van gelden en het vertrekken van garanties is na de wijzigingen van 1966
echter nog steeds voorafgaande goedkeuring van gedeputeerde staten nodig.
Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt het toezicht op gemeenten en dus ook op de gemeentefinanciën
in de Grondwet opgedragen aan gedeputeerde staten. In 1983 wordt de Grondwet op dit punt gewijzigd. Het
toezicht op gemeenten moet voortaan bij wet worden geregeld en voorafgaand toezicht op gemeenten is alleen
mogelijk als dat door of krachtens een wet wordt voorgeschreven (Bonnema, 1983). De wijziging van de Grondwet
in 1983 is de aankondiging dat het provinciaal toezicht op de gemeentebegroting en gemeenterekening in de
voorgenomen nieuwe gemeentewet wordt gewijzigd. Maar het duurt enige tijd, zoals uit paragraaf 3.2 blijkt, voordat
deze nieuwe gemeentewet in het Staatsblad wordt gepubliceerd.
Met de wijziging van de Grondwet wordt het ook mogelijk dat ministeries met inspecties toezicht gaan houden op
de uitvoering van wettelijke medebewindstaken van gemeenten. Dit kan voortaan in de desbetreffende wet voor
de medebewindstaak worden geregeld. Het lijkt het hoofdmotief voor de wijziging van de Grondwet.
Het werkgebied van de Algemene Rekenkamer wordt met de wijziging van de Grondwet in 1983 beperkt tot
onderzoek van de ontvangsten en uitgaven van het Rijk. Eventuele andere taken moeten bij wet worden geregeld.
In 1989 worden vervolgens in de Comptabiliteitswet de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer buiten het
Rijk geregeld. Gemeenten worden daarbij uitdrukkelijk uitgezonderd van het werkgebied van de Algemene
Rekenkamer. Daarmee vervult de nationale rekenkamer formeel geen enkele rol meer bij het toezicht op en de
controle van de financiën en het beleid van gemeenten. Wel kan de Algemene Rekenkamer op basis van de
gemeentelijke verantwoording en de bijbehorende accountantsverklaring over de besteding van een specifieke
uitkering de invulling van de ministeriële verantwoordelijkheid voor het systeem van de desbetreffende specifieke
regeling onderzoeken (Havermans, 2002).
Met de nieuwe Gemeentewet van 1993 wordt het provinciaal toezicht op afstand gezet. Uit paragraaf 3.3 blijkt dat
met de nieuwe Gemeentewet het toezicht op begrotingsrechtmatigheid bij de accountant wordt belegd. Het
toezicht door gedeputeerde staten op de gemeentebegroting wordt daarom vanaf 1993 alleen nog gericht op de
gezondheid van de financiële positie van de gemeente. Gedeputeerde staten stellen met deze wijziging de
gemeentebegroting en de gemeenterekening niet meer vast. Het goedkeuringsvereiste van de provincie voor het
afsluiten van leningen en grote investeringen vervalt ook (Tweede Kamer, 1985-1986, 19403, nr. 2 & 3).
Gedeputeerde staten bepalen in het vervolg of de inkomsten en uitgaven van de gemeentebegroting en wijzigingen
ervan eerst moeten worden goedgekeurd door de provincie. Dit is het zogenaamde preventieve toezicht. Een
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gemeente kan in dat geval pas uitgaven doen, nadat deze zijn goedgekeurd door gedeputeerde staten. Zonder een
dergelijk besluit valt een gemeente onder het zogenaamde repressieve toezicht. Er wordt in dat geval geen actief
toezicht door gedeputeerde staten op de gemeente uitgeoefend (Werkgroep Toezicht Gemeentefinanciën Nieuwe
Stijl, 1993).
De begrotingsnorm voor het financieel toezicht door gedeputeerde staten is daarbij expliciet in de nieuwe
Gemeentewet vastgelegd. Vanaf 1994 moeten de baten en lasten op de begroting in evenwicht zijn, wat wil zeggen
dat alle lasten worden gedekt door baten. Als dat niet het geval is, moet uit de meerjarenraming blijken dat dit
evenwicht in de drie eerstvolgende jaren alsnog tot stand wordt gebracht (Tweede Kamer, 1985-1986, 19403, nr. 2
& 3). In paragraaf 3.6 zal blijken dat de provincies sindsdien naast begrotingstoezicht alleen nog financieel toezicht
uitoefenen op de naleving van de regels voor het beperken van het renterisico van de portefeuille leningen en de
rekeningcourantkredieten.
Jaar
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Preventief
financiën
60
Onbekend
20
19
27
25
13
11
15
24
30
20
19
14
10
15
7
8
9
9
16
10
5
6

Waarvan
artikel 12
21
19
13
9
7
6
4
3
4
5
5
5
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
1
1

Preventief
termijn
125
Onbekend
69
67
37
26
39
27
18
21
9
13
2
1
2
4
12
3
5
4
4
2
2
4

Preventief
herindeling
62
Onbekend
41
26
21
19
10
56
38
42
43
20
10
15
41
35
32
28
21
22
10
13
32
37

Repressief
386
Onbekend
442
436
453
467
442
401
418
396
385
405
412
413
388
377
370
380
376
368
365
365
350
333

Aantal
gemeenten
633
625
572
548
538
537
504
495
489
483
467
458
443
443
441
431
418
415
408
403
393
390
388
380

Tabel 3.1, Aantal gemeenten onder provinciaal toezicht 1995-2018. Bronnen: Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 27581, nr. 48; voor de
jaren 2014, 2015 en 2016 bijlage De staat van het bestuur 2016. bij Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 34 550 VII-42; voor het jaar 2017
bijlage Verslagen financieel toezicht 2017. bij de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juli 2017 aan de Tweede
Kamer met kenmerk 2017-0000164410; en voor het jaar 2018 bijlage 2 Verslagen financieel toezicht 2018. bij Tweede Kamer, vergaderjaar 20172018, 34 775B, nr. 15.

Gedeputeerde staten stellen met de komst van de nieuwe Gemeentewet voortaan automatisch preventief toezicht
in als ze concluderen dat de begroting niet aan de begrotingsnorm uit die wet voldoet. Als de jaarrekening over het
afgelopen jaar niet in evenwicht is, is een apart besluit nodig om preventief toezicht in te stellen. Tot slot bevat de
Gemeentewet van 1993 fatale termijnen voor het indienen van de begroting en de rekening bij de provincie.
Termijnoverschrijdingen bij het indienen van de begroting en de rekening kunnen eveneens leiden tot een besluit
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van gedeputeerde staten om preventief toezicht in te stellen (Werkgroep Toezicht Gemeentefinanciën Nieuwe Stijl,
1993).
Tabel 3.1 geeft de ontwikkeling in de tijd weer van het aantal gemeenten dat onder verscherpt toezicht van de
provincie staat, en de reden waarom. Na invoering van de nieuwe eisen is de eerste jaren vooral het aantal
gemeenten onder preventief toezicht vanwege termijnoverschrijding hoog.
Door de wijziging van het financieel begrotingstoezicht door de provincies gaan de boekhoudregels voor de
gemeentebegroting en gemeenterekeningen een rol voor de invulling van dat toezicht spelen. Met de opname van
de begrotingsnorm voor het toezicht dat de baten en lasten minimaal in evenwicht moeten zijn, hangt de definitie
van dit sluiten van de baten en lasten af van de boekhoudkundige gebruiken. Zo blijkt uit paragraaf 3.2 dat onder
de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 bijvoorbeeld tekorten worden geactiveerd, er bespaarde rente over het eigen
vermogen wordt toegerekend aan de grondexploitatie en de lasten op de exploitatie. De boekhoudkundige
gebruiken die het exploitatieresultaat beïnvloeden, gaan de hardheid van de wettelijke norm van een begroting die
minimaal in evenwicht is, bepalen.
Op zoek naar een ander criterium voor het begrotingstoezicht.
Met de Wet dualisering gemeentebesturen van 2002 wordt het toezicht om toe te zien of de begroting van een
gemeente in evenwicht is, uitgebreid door ook de gemeenteraad op te dragen hierop toe te zien. Aan de
begrotingsnorm zelf wordt niets gewijzigd. De boekhoudregels voor de begroting en de rekening worden echter,
zoals uit paragraaf 3.2 blijkt, met ingang van de begroting 2004 wel aangepast.
Het activeren van tekorten wordt met het nieuwe BBV niet meer toegestaan, maar het resultaatafhankelijk
afschrijven op materiële activa blijft wel toegestaan, evenals het vormen en inzetten van bestemmingsreserves voor
investeringen en hoge voorziene kosten, en het toerekenen van bespaarde rente over het eigen vermogen aan de
grondexploitatie en de lasten op de exploitatie. Het niet vormen van aan personeel gerelateerde voorzieningen
wordt met het BBV geformaliseerd. Het exploitatieresultaat voor het vormen en inzetten van bestemmingsreserves
voor investeringen, afschrijvingen en voorziene hoge kosten wordt in de jaarrekening inzichtelijk gemaakt.
Met de dualisering van de Gemeentewet ontstaat discussie over het provinciaal toezicht. In 2004 ziet naar aanleiding
van drie rondetafelconferenties een wetsontwerp het licht dat het criterium voor het financieel toezicht wijzigt. In
de voorgenomen wetswijziging wordt de begrotingsnorm in evenwicht vervangen door duurzaam evenwicht. Het doel
is om meer ruimte in de begrotingsnorm voor het financieel toezicht door de provincies te creëren. De provincies
moeten van het wetsontwerp daarnaast jaarlijks een verslag over het financieel toezicht aan de minister van
Binnenlandse Zaken uitbrengen (Raad voor de financiële verhoudingen, 2004).
Het wetsontwerp blijft hangen en pilots met een lichtere vorm van toezicht in de provincies Brabant en Limburg
worden ingehaald door de kredietcrisis van 2008. Wel stellen de toezichthouders van de provincies tezamen met
het ministerie van Binnenlandse Zaken in 2004 voor het eerst een gemeenschappelijk financieel toezichtskader
Zichtbaar Toezicht (Tweede Kamer, 2004 2005, 29 800-C, nr. 5) vast. Daarmee vindt uniformering plaats van de
beleidsregels voor het toepassen van het financieel toezicht door de provincies. Blijkbaar wordt er aan meer criteria
getoetst dan het wettelijk begrotingscriterium van een sluitende begroting.
In 2013 wordt de begrotingsnorm uit de artikelen 189 en 203 van de Gemeentewet, die geldt voor het financieel
toezicht door respectievelijk de raad en gedeputeerde staten, alsnog aangepast (Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–
2012, 33 302, nr. 3). Met de wetswijziging van 28 maart 2013 (Staatsblad nr. 141) wordt de begrotingsnorm evenwicht
met ingang van begrotingsjaar 2014 vervangen door structureel en reëel evenwicht.
In plaats van dat de baten en de lasten van de begroting in evenwicht moeten zijn en dus moeten sluiten, wordt in
het vervolg geëist dat de structurele lasten tenminste worden gedekt door structurele baten en dat de ramingen van
de begrote baten en lasten realistisch zijn. De mogelijkheid om als provincie preventief toezicht in te stellen als de
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jaarrekening van een gemeente niet in evenwicht is, vervalt. Ook kan het preventief toezicht in de loop van een
begrotingsjaar worden beëindigd.
Het BBV wordt naar aanleiding van de wijziging van de begrotingsnorm voor het financieel toezicht aangepast,
zodat gedeputeerde staten een oordeel kunnen vellen (Staatsblad, 25 juni 2013, nr. 267). Er wordt een uitgebreidere
onderbouwing van de ramingsmethoden voorgeschreven. Bij de begroting (en rekening) moeten extra overzichten
worden toegevoegd met de structurele toevoegingen en onttrekkingen van reserves in het begrotingsjaar en in elk
jaar van de meerjarenraming. Ook moet een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma voor elk
jaar van de meerjarenraming worden toegevoegd. Daarmee kunnen de toezichthouders een berekening van de
structurele lasten en structurele baten maken om te toetsten of aan de norm uit de Gemeentewet wordt voldaan.
In 2014 stellen de gezamenlijke provincies naar aanleiding van de wijziging van de Gemeentewet een nieuw
beleidskader Een kwestie van evenwicht! (Provincie Overijssel, 2014) vast voor het financieel toezicht. Met de nieuwe
begrotingsnorm, die met ingang van 2014 geldt, blijft het inzetten van bestemmingsreserves voor het dekken van
afschrijvingen geaccepteerd als een structurele baat. Het inzetten van bestemmingsreserves voor het dekken van
investeringen op de exploitatie wordt gezien als een incidentele baat. Het vrije deel van de algemene reserve voor
zover dat niet nodig is als weerstandsvermogen, mag voor het dekken van incidentele lasten worden ingezet. Het
toerekenen van rente over de reserves en voorzieningen, de zogenaamde bespaarde rente, wordt geaccepteerd als
een structurele baat, waarmee dus lasten gedekt mogen worden. Ook geldt nog steeds dat wanneer het evenwicht
niet in het begrotingsjaar tot stand komt, uit de meerjarenraming moet blijken dat dit evenwicht alsnog in de drie
eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht. Die meerjarenraming moet echter wel realistisch zijn. Van een jaarlijks
naar achter schuivend perspectief mag geen sprake zijn.
Het beleidskader voor het financieel toezicht van de provincies stelt daarnaast de eis dat er geen sprake mag zijn
van een negatief eigen vermogen. Indien daar wel sprake van is, komt de gemeente onder preventief toezicht en
moet de gemeente binnen een termijn van maximaal tien jaar zijn negatieve eigen vermogen wegwerken. In een
brief van 13 mei 2014 met een advies op de aanpassing van de Handleiding artikel 12 Fvw voor het jaar 2015 vraagt
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de minister van Binnenlandse Zaken onder andere waar in de
Gemeentewet de begrotingsnorm dat geen sprake mag zijn van een negatief eigen vermogen, is te vinden. De Raad
voor de financiële verhoudingen (2011) had hier in zijn advies op de consultatie modernisering financieel toezicht
al eerder op gewezen. In de antwoordbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 28 mei 2014 wordt niet
ingegaan op dit hiaat. Wel wordt in de antwoordbrief opgemerkt dat voor het betrekken van de schuldpositie bij
het oordeel over de gezondheid van de financiën van een gemeente ‘de noodzakelijke veranderingen in de regelgeving
ontbreken’.
Kritiek op het provinciaal begrotingstoezicht op gemeenten.
Het huidige hoofddoel van het provinciaal toezicht wordt door de Raad voor de financiële verhoudingen (2017,
pag. 15) als volgt verwoord: De financieel toezichthouder controleert de sluitendheid van de begroting (meerjarig duurzaam
evenwicht). Dit om artikel 12 aanvragen tijdig te kunnen ondervangen. Financieel toezicht is daarmee in het belang van de collectiviteit
van de gemeenten; de artikel 12 bijdrage wordt gedekt uit het gemeentefonds en wordt dus door alle gemeenten gezamenlijk betaald.
Daarbij ziet de Raad voor de financiële verhoudingen twee aanvullende functies voor het financieel toezicht. Het
toezicht is in de ogen van de Raad een uitingsvorm van de stelselverantwoordelijkheid van het Rijk en moet ook
de horizontale verantwoordelijkheid en controle van het financieel beleid en beheer door de gemeenteraad
ondersteunen.
Door de jaren heen is er kritiek op de uitvoering van het begrotingstoezicht door de provincies. Zo komt bij het
interdepartementaal beleidsonderzoek van 1995 naar de werking van artikel 12 saneringssteun naar voren dat bij
het begrotingstoezicht door de provincie geregeld andere belangen van de gemeente de doorslag geven dan het
bewaren van het financieel evenwicht (Van Zaalen, 2003). Ook de Raad voor de gemeentefinanciën en later de
Raad voor de financiële verhoudingen zetten regelmatig vraagtekens bij de effectiviteit van het provinciaal toezicht.
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In het advies over de aanvraag van artikel 12 saneringssteun door de gemeente Vlissingen merkt de Raad voor de
financiële verhoudingen (2016) bijvoorbeeld op: Wat betreft het provinciaal toezicht merkt de Raad nog op dat van de provincie
als toezichthouder gelet op het falende financiële beleid van de gemeente, de financieel risicovolle grondexploitaties, eerder en meer dwingend
optreden had mogen worden verwacht. Voor wat betreft de toekomst gaat de Raad ervan uit dat de provincie zijn regierol ten aanzien
van de woningbouw oppakt en samen met de gemeenten op Walcheren komt tot een meer realistische programmering van de bouwvolumes.
In bijlage II bij het advies Financieel toezicht met een visie (2017) geeft de Raad voor de financiële verhoudingen een
opsomming van meerdere artikel 12 gevallen waarbij het provinciaal toezicht op vergelijkbare wijze of nog erger is
tekortgeschoten. Gegeven het kleine aantal aanvragen voor artikel 12 saneringssteun van de afgelopen jaren is het
een opmerkelijk lange lijst.
Een groot zorgpunt is de dubbelrol van het provinciebestuur. Het beleid van de provincie is op verschillende
beleidsterreinen sterk verweven met het beleid van de inliggende gemeenten. Door de nabijheid van de provincie
is er ook sprake van een (partijpolitieke) verwevenheid tussen provinciebestuurders en gemeentebestuurders. De
Raad voor de financiële verhoudingen (2017, pag. 19-20) vat deze kritiek als volgt samen: Sommige provincies lijken
een gebrek aan doorzettingsmacht te vertonen en schromen tijdig de nodige maatregelen te nemen. De onafhankelijkheid van het toezicht
kan daardoor in het gedrang komen. Er worden vraagtekens gesteld bij de mogelijke politieke druk en de mogelijke
belangenverstrengeling.
Provincies organiseerden bijvoorbeeld in het eerste decennium van het nieuwe millennium aanjaagteams voor het
opvoeren van de woningbouwproductie. Als gevolg van de Grote Recessie na 2008 klapt de woningmarkt in en
kampen veel gemeenten door grote voorraden bouwgrond met financiële problemen. Dat leidt, zoals in tabel 3.1
is te zien, niet tot een toename van het aantal gemeenten onder preventief toezicht vanwege financiële problemen.
Dat aantal daalt in de jaren erna juist zichtbaar.
Het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (2017) bevat daarnaast een opsomming van andere niet
minder belangrijke tekortkomingen van het provinciaal toezicht. Het criterium structureel en reëel evenwicht is
onvoldoende helder. Er bestaan dan ook (grote) verschillen in de wijze waarop provincies het financieel toezicht
vormgeven en de normen die hierbij worden gehanteerd. Het provinciaal toezicht wordt ervaren als een last, is te
veel een ambtelijke aangelegenheid en draagt weinig bij aan de kwaliteit of het inzicht in het financieel beleid of
beheer. Er is gebrek aan transparantie en de toezichtrapportages zijn niet altijd toegankelijk en beschikbaar voor
geïnteresseerden. Bij verschillende provincies is het toezicht door de beperkte personele capaciteit kwetsbaar. In
de woorden van de hoogste ambtenaar voor het financieel toezicht bij de provincie Noord-Holland, de heer
Timmer, luidt deze laatste kritiek als volgt: Als er daar een van onder de bus komt, heb je meteen een probleem (Noppen,
2015, pag. 5).
Uit de hiervoor genoemde kritieken blijkt dat ook de wettelijke begrotingsnorm aan de hand waarvan de provincies
het begrotingstoezicht uitoefenen, onder vuur ligt. In het artikel Toezicht op de gemeentefinanciën heeft een blinde vlek.
(Van der Lei, 2014) wijs ik erop dat bij het voldoen aan de wettelijke begrotingsnorm de schuld van een gemeente
door investeringen te hoog kan oplopen. Als zich vervolgens een recessie voordoet kunnen de gemeentefinanciën
ontsporen. Ook wijs ik erop dat de modificaties van het BBV op het dubbelboekhouden het criterium van een
sluitende begroting uithollen, waardoor het primair surplus van de exploitatierekening te kort schiet en de schuld
door te weinig aflossingen sluipenderwijs hoog kan oplopen. In het artikel stel ik dan ook dat het provinciaal
toezicht zich juist op de ontwikkeling en de omvang van het financieel vermogen moet richten.
De kritiek op de wettelijke begrotingsnorm roept wel de vraag op: In hoeverre is de blinde hoek van de
begrotingseis in de Gemeentewet, waaraan het begrotingstoezicht van de provincie wettelijk is gebonden,
verantwoordelijk voor het terughoudend gedrag van het provinciaal toezicht? Daar gaan de kritieken op de
dubbelrol van de provincie bij het financieel toezicht op gemeenten aan voorbij.
In paragraaf 2.6 is het onderzoek van Allers (2015) behandeld naar een verklaring voor het beperkte beroep van
gemeenten op artikel 12 saneringssteun. In zijn onderzoek concludeert Allers dat het provinciaal toezicht slechts
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een zwakke verklaringsgrond vormt voor het beperkte beroep op artikel 12 saneringssteun. De onder curatele
stelling van de saneringssteunregeling zelf is volgens het onderzoek van Allers de enige belangrijke verklaringsgrond
voor het beperken van het beroep op artikel 12 saneringssteun.
Gegeven de kritiek is het ministerie van Binnenlandse Zaken in 2017 een onderzoek naar het provinciaal
begrotingstoezicht op gemeenten gestart. De onderzoeken zijn uitgemond in een afspraak tussen het kabinet Rutte
III, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg in de Programmastart
interbestuurlijk programma (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2018) om gedurende de
kabinetsperiode 2018-2021 te werken aan vernieuwing van het provinciaal begrotingstoezicht op gemeenten.
Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken wil zicht op de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
Met de wijziging van de begrotingsnorm voor het provinciaal begrotingstoezicht in 2013 worden de provincies ook
verplicht jaarlijks een provinciaal verslag aan de minister van Binnenlandse Zaken te zenden over de uitkomst van
het financieel toezicht op de gemeentebegrotingen. Het verslag van de provincies over de uitkomsten van het
financieel toezicht op de gemeenten vormt samen met het aantal gemeenten dat op grond van artikel 12 Financiële
verhoudingswet saneringssteun ontvangt, een indicatie voor het ministerie van Binnenlandse Zaken over de
financiële gezondheid van gemeenten. In het kader van het project Plavat (Plan van aanpak transparantie) met
startjaar 2001 had het ministerie al eerder het model Financieel Overzicht Gemeenten (FOG) ontwikkeld om de
financiële positie van de gezamenlijke gemeenten op macroniveau te beoordelen.
Met het FOG werd aan de hand van de verwachte beleidsontwikkelingen op de verschillende uitgavenclusters van
het gemeentefonds, de geschatte ontwikkeling van de inkomsten, de ontwikkeling van het eigen vermogen en de
inflatie een uitspraak gedaan over ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten. Op advies van de Evaluatie
normeringssystematiek gemeente- en provinciefonds 2003-2007 (2006) wordt het FOG vanaf 2008 een onderdeel van de
begroting van het gemeentefonds, die met Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De Raad voor
de financiële verhouding (2007, pag. 49) plaatst echter een kanttekening bij de uitkomsten van het FOG, want
merkt op: de financiële positie van gemeenten wordt altijd als gunstig of voldoende beoordeeld, ook als het wat minder gaat.
Het FOG heeft geen erg lang leven. De Septembercirculaire 2015 Gemeentefonds meldt dat het Financieel Overzicht
Gemeenten met ingang van de gemeentefondsbegroting 2016 niet meer wordt opgenomen in die begroting
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2015b). De oorzaak daarvoor lijkt te liggen bij twee
publicaties eind 2014 en begin 2015, die eveneens met een blik in de toekomst de financiële positie van gemeenten
beoordelen.
In 2014 laat het FOG voor de periode 2015-2019 een gat zien tussen de inkomstenontwikkeling en
uitgavenontwikkeling van gemeenten, dat van een tekort van 1,2 miljard euro in 2015 oploopt naar een tekort van
2,3 miljard euro in 2019 (Tweede Kamer, 2014-2015, 34 000 B nr. 2). Allers & Steiner (2014) brengen met een
vergelijkbare methode eveneens de ontwikkeling van financiële ruimte in baten en lasten van gemeenten in beeld,
maar dan voor de periode 2014-2018. Hun uitkomst laat eveneens een groeiend gat zien tussen de
inkomstenontwikkeling en de uitgavenontwikkeling, maar het tekort in 2018 bedraagt met 4,8 miljard euro meer
dan het dubbele. Bij zowel het FOG als de publicatie van Allers & Steiner maken de inzet van balansreserves deel
uit van de inkomsten. Zo wordt bij Allers & Steiner 0,3 miljard euro van het tekort in 2018 veroorzaakt door een
daling van de structurele inzet van balansreserves voor het dekken van lasten.
Het andere onderzoek is van mijn hand. In het artikel Het houdbaarheidstekort van Nederlandse gemeenten (Van der Lei,
2015a) kies ik een andere aanpak om de toekomstige inkomstenontwikkeling en uitgavenontwikkeling van
gemeenten en de gevolgen ervan op de financiële positie in beeld te brengen. Ik gebruik een kasstroommodel, dat
is gebaseerd op de methode om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën van landen op de middellange termijn
in beeld te brengen. In paragraaf 2.5 is de economische theorie over houdbare overheidsfinanciën belicht, die eraan
ten grondslag ligt. Met het kasstroommodel onderzoek ik hoeveel gemeenten op de exploitatierekening moeten
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ombuigen om het oplopen van de schuldquote door de val aan inkomsten als gevolg van de recessie te stabiliseren.
Dit tekort dat Buiter (1985) het primair surplusgat noemt, heet bij mij het houdbaarheidstekort.
Met de houdbaarheidsberekening voor de periode na 2014 kom ik voor de gezamenlijke gemeenten uit op een
houdbaarheidstekort van 2,6 miljard euro. Ik neem daarbij het inzetten van reserves niet mee als inkomsten. In het
houdbaarheidstekort zitten niet de ombuigingen op de grondexploitatie van 1,4 miljard euro. Het model gaat ervan
uit dat dit financieringstekort op termijn verdwijnt doordat de markt zich herstelt of de verlieslatende
bouwactiviteiten worden gestaakt. De ombuigingen voor het wegwerken van het slechtweerscenario vallen mee
door de ruimte voor een structureel financieringstekort van 0,95 miljard euro. In eerdere artikelen (Van der Lei,
2011; 2012b) had ik al laten zien dat bij een stabiele schuldquote en nominaal groeiende inkomsten
schuldfinanciering structureel ruimte voor extra uitgaven genereert. Het leerstuk van Domar (1944) over de
evenwichtsschuld (zie paragraaf 2.3) is ook van toepassing op gemeenten.
Met mijn methode breng ik naast het houdbaarheidstekort van de gezamenlijke gemeenten op basis van openbare
data ook het houdbaarheidstekort van alle individuele gemeenten voor de periode na 2014 in beeld.
Wat in de volgende paragrafen en hoofdstukken terugkeert.
Op gemeenten wordt van hogerhand begrotingstoezicht uitgeoefend door de provincies. Dit toezicht moet het
beroep op de regeling voor artikel 12 saneringssteun beperken. Het toezicht vindt plaats aan de hand van een
wettelijke begrotingsnorm die toeziet op de mate waarin de structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
Dit is dezelfde wettelijke norm waarmee de raad toezicht op de houdbaarheid van de gemeentefinanciën houdt.
De wettelijke begrotingsnorm voor het provinciaal toezicht moet de rechtszekerheid van gemeenten waarborgen.
Deze niet-numerieke begrotingsnorm geldt ex ante en ziet niet toe op de jaarrekening.
Op het provinciaal toezicht en de huidige begrotingsnorm voor dit toezicht is kritiek. Er vindt vermenging plaats
tussen provinciaal beleid en het uitoefenen van het begrotingstoezicht door de provincies waardoor de objectiviteit
van het toezicht in het geding komt. In sommige provincies is de personele bezetting kwetsbaar. Het provinciaal
toezicht draagt weinig bij aan het beperken van het beroep van gemeenten op artikel 12 saneringssteun. Bij het
voldoen aan de begrotingsnorm kunnen de schulden door hoge investeringen en door het onzuivere
exploitatieresultaat waar de norm juist op toekijkt, toch ontsporen. In paragraaf 3.8 wordt teruggekomen op het
nut en de noodzaak van het provinciaal begrotingstoezicht. In hoofdstuk 4 wordt teruggekomen op de kritiek op
de wettelijke begrotingsnorm voor het provinciaal toezicht.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken vulde in het verleden met het FOG voor een deel zijn
systeemverantwoordelijkheid in voor de gezondheid van de gemeentefinanciën. Daarnaast wordt deze
systeemverantwoordelijkheid van de centrale overheid ingevuld met het provinciaal toezicht en de artikel 12
saneringssteunregeling. Paragraaf 3.8 gaat nader in op de invulling van de systeemverantwoordelijkheid van de
centrale overheid voor de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken zag bij het FOG, waarmee de toekomstige financiële ruimte van gemeenten
werd bepaald, de inzet van bestemmingsreserves als inkomsten. Ikzelf (Van der Lei, 2015a) zie met de methodiek
voor het bepalen van het houdbaarheidstekort van gemeenten juist in het structureel financieringstekort een bron
voor extra uitgaven. Op de vraag of de bestemmingsreserves baten zijn of juist het structureel financieringstekort
een bron voor extra uitgaven vormt, wordt teruggekomen in de hoofdstukken 4 en 5. In de hoofdstukken 4 en 6
wordt teruggekomen op methoden voor het bepalen van de toekomstige houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
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§ 3.5 Faillissement en de regeling voor saneringssteun artikel 12 Financiële-verhoudingswet.
Deze paragraaf behandelt de wetsgeschiedenis van de insolventieprocedure voor gemeenten bij ontsporende
financiën. De insolventieprocedure voor rechtspersonen is in Nederland geregeld in de Faillissementswet. Voor
gemeenten bestaat daarnaast een voorliggende insolventieprocedure, waarvan de rechtsgrond sinds 1948 in de
Financiële-verhoudingswet is vastgelegd. De paragraaf laat ook zien door welke oorzaken in het verleden het
beroep op noodsteun toenam en met welke maatregelen dit beroep juist werd beperkt.
Kunnen gemeenten failliet gaan?
Volgens de Faillissementswet, die op 1 september 1896 in werking is getreden, kunnen gemeenten failliet gaan.
Maar tegenwoordig wordt dit betwist. Zo stelt Schouten (1999) in zijn hoedanigheid van adjunct-directeur van de
toenmalige directie bestuurlijke en financiële organisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken in een
toespraak op een internationale conferentie in 1999 dat een afwijkend activeringsbeleid voor gemeenten ten
opzichte van de regels voor het bedrijfsleven geoorloofd is, omdat ‘Dutch municipalities cannot become bankrupt’. De
heersende opvatting onder specialisten en beleidsmakers gemeentefinanciën luidt dan ook dat Nederlandse
gemeenten niet failliet kunnen gaan.
Voor 1896 was het faillissementsrecht geregeld in het Wetboek van Koophandel. Onder dat recht werd destijds
het waterschap Groot Mijdrecht op eigen aangifte in staat van onvermogen verklaard. Het was door het verzet van
een schuldeiser dat deze staat op 19 november 1892 door de rechtbank te Utrecht weer werd opgeheven. Een
faillissement van een gemeente onder die wet was mogelijk (Prins, 1922).
Bij behandeling van het wetsvoorstel voor de Faillissementswet van 1896 wordt in de Tweede Kamer over de vraag
gedebatteerd of een openbare instelling als een gemeente failliet moet kunnen gaan. De minister van Justitie mr.
H.J. Smidt bevestigt tijdens de kamerbehandeling op 21 april 1893 dat een gemeente of waterschap volgens de
nieuwe wet failliet kan gaan. De wetgever wilde in de aanhangige wet geen onderscheid meer maken tussen
kooplieden en niet-kooplieden (Prins, 1922). De uitspraak van de minister is tijdens de behandeling van het
wetsvoorstel in de Tweede Kamer en Eerste Kamer niet meer ontkracht (Wessels, 1999).
In 1922 wordt de gemeente Wormerveer door een rechter van het arrondissements-gerecht failliet verklaard. De
gemeente Wormerveer gaat in beroep tegen de uitspraak. Het gerechtshof van Amsterdam geeft in het arrest van
23 mei 1922, waarin het vonnis van de arrondissementsrechtbank wordt afgewezen, aan dat deze afwijzing van het
faillissement niet is genomen, omdat een gemeente niet failliet kan worden verklaard. Het beroep van de gemeente
Wormerveer tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank wordt om andere redenen gegrond verklaard
(Prins, 1922; Timmermans et al., 1962; Wessels, 1999).
Eind jaren tachtig van de twintigste eeuw spelen twee rechtszaken vlak achter elkaar, waarbij een
faillissementsaanvraag wordt ingediend tegen respectievelijk de staat Zaïre en de staat Suriname. Het failliet
verklaren van deze landen krachtens het Nederlands recht strandt voor Zaïre in 1988 bij het gerechtshof en voor
Suriname in 1990 bij de Hoge Raad op het argument dat een Nederlandse rechter geen volkenrechtelijk erkende
bevoegdheid op buitenlands grondgebied heeft. Er is volgens het arrest van 28 september 1990 van de Hoge Raad
over de faillissementsaanvraag van Suriname sprake van immuniteit van jurisdictie. De Hoge Raad zegt niet dat
sprake is van immuniteit van rechtspersoon. Bij binnenlandse openbare lichamen als gemeenten, provincies en
waterschappen geldt deze immuniteit van jurisdictie niet (Wessels, 1999).
Wessels (1999) en ook Polak (2005) nemen dan ook het standpunt in dat een gemeente voor een Nederlandse
rechtbank failliet kan worden verklaard als de desbetreffende gemeente in een toestand verkeert dat hij heeft
opgehouden te betalen en er sprake is van meerdere schuldeisers. In een dergelijk geval blijft de gemeenteraad aan
het hoofd van de gemeente staan. Het faillissementsbeslag richt zich volgens de staande jurisprudentie niet op de
rechtspersoon, maar op het vermogen. Het faillissementsrecht is onderdeel van het vermogensrecht. Het vermogen
van een gemeente wordt in de artikelen 2:1 en 2:5 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk gelijkgesteld aan dat
van een natuurlijk persoon.
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Dat tot de dag van vandaag geen rechtszaak heeft gediend waarin een gemeente failliet is verklaard, heeft te maken
met het bestaan van een voorliggende regeling voor saneringssteun op grond van artikel 12 Financiëleverhoudingswet. Dat is een regeling waarbij de minister van Binnenlandse Zaken op aanvraag van de gemeente een
besluit neemt over het wel of niet toekennen van saneringssteun vanwege de financiële problemen van de gemeente.
Bij het toekennen van saneringssteun door de minister komt de desbetreffende gemeente onder curatele van het
ministerie van Binnenlandse Zaken te staan. Een dergelijke regeling bestaat er overigens niet voor provincies en
waterschappen, zodat betalingsproblemen van deze lokale overheden met de instrumenten van de
Faillissementswet moeten worden afgewikkeld.
Daarnaast gaan schuldeisers uit van een redding door het Rijk via de financiële verhouding als de minister van
Binnenlandse Zaken bij financiële nood van gemeenten vindt dat een beroep op zogenaamde artikel 12
saneringssteun niet gewenst is. Soms is herindeling een uitweg voor een gemeente met financiële problemen (Van
der Lei, 2013). Het vervolg van deze paragraaf gaat in op het ontstaan van de regeling voor saneringssteun.
Faillissementen worden voorkomen door steun van de provincie en het Rijk.
In 1852 dient Thorbecke een wetsontwerp in ‘tot regeling den pligt der provincie om behoeftige gemeenten tegemoet te komen’.
Hoewel dit ontwerp nooit een wet werd, is de regeling tot 1925 in enkele uitzonderlijke gevallen van gemeenten
met financiële nood toegepast. De provincie moest de helft van de nodige steun betalen en het Rijk zorgde voor
de andere helft van de steun (Van der Dussen, 1990).
Begin twintigste eeuw vindt een enorme groei aan gemeentelijke voorzieningen plaats. De uitgaven stijgen van 144
miljoen gulden in 1910 naar ruim een miljard gulden in 1924 (Raad voor de Gemeentefinanciën, 1986). Voor een
flink deel komt de groei aan uitgaven door nieuwe taken die met wetgeving door het Rijk worden opgelegd. Deze
nieuwe taken moeten gemeenten grotendeels uit het verhogen van eigen belastingen bekostigen. In de steden
nemen de gemeentelijke voorzieningen ook toe, doordat gemeentebesturen in maatschappelijke voorzieningen als
riolering, waterleiding, elektriciteit en sociale woningbouw gaan voorzien.
Het verdeelstelsel van de eerste Financiële-verhoudingswet van 24 mei 1897 (Staatsblad nr. 156) is geen
vereveningsfonds voor het opvangen van verschillen in kosten van gemeenten. Het kijkt alleen naar verschillen in
belastingcapaciteit. Daardoor ontstaan door verschillen in gemeentelijk voorzieningenniveau steeds grotere
verschillen in belastingdruk tussen gemeenten (Van Zaalen, 2003).
Gemeente

Inwoners
1-1-1914

Inwoners 1- Stijging
10-1928
in %

Belasting
Belasting
Stijging
Schuld
Schuld
Stijging
inwoner
inwoner
in %
inwoner
inwoner
in %
1914
1929
1914
1929
Amsterdam
595.258
740.353
24%
fl. 17,99
fl. 63,08
251%
fl.234,41
fl.456,68
94%
Rotterdam
462.519
576.095
25%
fl. 9,31
fl. 43,15
363%
fl.229,29
fl.484,48
111%
Den Haag
301.851
423.057
40%
fl. 18,37
fl. 57,91
215%
fl.178,12
fl.433,77
144%
Utrecht
124.415
151.778
22%
fl. 14,19
fl. 42,48
199%
fl. 88,38
fl.340,90
286%
Groningen
79.082
102.254
29%
fl. 11,39
fl. 41,13
261%
fl.121,66
fl.290,75
139%
Haarlem
71.176
114.785
61%
fl. 15,81
fl. 42,23
167%
fl.148,40
fl.229,95
55%
Arnhem
66.129
76.937
16%
fl. 16,98
fl. 55,55
227%
fl.193,74
fl.292,48
51%
Nijmegen
59.147
77.649
31%
fl. 7,47
fl. 32,54
336%
fl.100,38
fl.176,37
76%
Tilburg
54.641
73.482
34%
fl. 5,89
fl. 27,36
365%
fl. 52,85
fl.240,48
355%
Lonneker*
20.290
22.331
10%
fl. 3,99
fl. 27,89
599%
fl. 18,62
fl. 61,79
233%
Vlissingen
21.677
21.495
0%
fl. 11,21
fl. 37,03
230%
fl. 79,99
fl.119,88
50%
Zutphen
18.784
19.646
4%
fl. 10,35
fl. 34,10
229%
fl. 81,27
fl.138,59
71%
Tabel 3.2, Inwonersgroei, toename totale gemeentebelasting per inwoner en toename totale gemeenteschuld per inwoner 1914-1929. Bron:
Centrale Commissie voor Bezuiniging (1929). * De gemeente Lonneker is in 1934 geannexeerd door de gemeente Enschede.

Van der Dussen (1990) schrijft dat daardoor inwoners gingen stemmen met de voeten. Rijke burgers gingen zich
vanwege verschillen in belastingdruk voor de inkomstenbelasting meer en meer vestigen in ‘goedkope’ gemeenten.
Daardoor werd de belastinggrondslag van ‘dure’ gemeenten uitgehold, omdat de armen achterbleven. Dat leidde
vervolgens weer tot nog hogere tarieven inkomstenbelasting in deze ‘dure’ maar arme gemeenten. Het uithollen
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van de belastinggrondslag door het stemmen met de voeten van inwoners heeft echter een veel minder grote rol
gespeeld, dan Van der Dussen stelt. Er zijn ook andere verklaringen voor de verschillen in belastingtarieven.
In tabel 3.2 zijn de stijging van het inwonertal, de stijging van de belasting per inwoner en de stijging van de schuld
per inwoner van de negen grootste gemeenten van 1929 ten opzichte van 1914 weergegeven. Ook zijn in de drie
onderste rijen deze gegevens van drie middelgrote gemeenten die meer in de periferie van Nederland lagen,
opgenomen. Wat opvalt, is de enorme bevolkingstoename in de grote steden. De inwonergroei van Nederland
bedraagt over deze periode overigens ook 22%. 6 De nog hogere groei in veel van de grote steden heeft te maken
met industrialisatie. Mensen trokken van het platteland naar de grote stad voor werk in de fabrieken in de steden.
De grote bevolkingsdruk die daardoor in de grote steden ontstond, zette ook het leefmilieu onder druk, wat leidde
tot ingrijpen door de gemeente. De bevolkingsgroei veroorzaakte daarbij een grote vraag naar woningen.
De druk op de woningmarkt in de grote steden wordt voor een klein deel opgevangen door woningbouw in de
randgemeenten. Met technisch betere vervoermiddelen en wegen is de opkomst van de woonforens mogelijk. Deze
woonforensen zijn in de regel de beter bedeelden, die de stad ontvluchten vanwege het verslechterde leefmilieu in
de stad. Maar dat dit een stijgende belastingdruk veroorzaakt, is twijfelachtig. De toename van verschillen in
belastingdruk moet eerder worden gezocht in de toename van verschillen in gemeentelijke uitgaven per inwoner
aan voorzieningen en verschillen in gemiddeld inkomen van inwoners tussen de arme streken waar de arbeiders
voor werk uit weg trokken en de rijkere delen van Nederland.
Door de uitbreiding van de uitgaven aan gemeentelijke voorzieningen gemeten naar belastingdruk per inwoner
neemt ook de schuld per inwoner van gemeenten toe, zoals tabel 3.2 laat zien. De Eerste Wereldoorlog doet een
schep op de stijging van de gemeenteschulden. Tijdens de oorlog is sprake van inflatie en een lage rente van
anderhalf á twee procent voor kortlopende leningen. Gemeenten financieren mede daarom op grote schaal een
deel van de extra crisisuitgaven met kortlopende schulden. Door de lage kortlopende rente worden tijdens de
oorlog ook investeringen met kortlopende leningen gefinancierd (Van Rijswijk, 1922).
Direct na de Eerste Wereldoorlog is door de snel aantrekkende bedrijvigheid sprake van een korte periode van
overspannen verwachtingen in de particuliere sector. Veel bedrijven starten nieuwe activiteiten met een hoog
speculatief karakter en geleend geld. Door de grote vraag naar geld loopt de rente snel op en ondervinden de
gemeenten problemen met het herfinancieren van schulden. Daarom wordt in 1920 tijdelijk de mogelijkheid aan
gemeenten geboden nieuw schuldpapier bij de De Nederlandsche Bank te plaatsen (Van Rijswijk, 1922).
De periode van speculatie door private bedrijven wordt na 1920 gevolgd door een reeks van faillissementen van
bedrijven en een bankencrisis. De inflatie slaat om in deflatie en de rente blijft hoog. Door de deflatie kunnen
gemeenten de hoge rentekosten moeilijk met een belastingverhoging opvangen (Van Rijswijk, 1922).
Desalniettemin nemen ook daardoor de verschillen in belastingtarieven tussen gemeenten toe.
Een tijdelijke Nooduitkeringswet van 12 november 1921 met het doel de buitengewoon verzwaarde belastingdruk
te temperen geeft tijdelijk lucht (De Vries, 1934). Wel ontstaat door de faillissementen onder private bedrijven weer
volop aanbod van geld voor het (her-)financieren van gemeenteschulden. Maar meerdere gemeenten zitten na 1922
nog steeds met een erg hoge schuldenlast (Van Rijswijk, 1922).
In 1925 wordt naar aanleiding van een (voorziene) toename van het aantal noodlijdende gemeenten een nieuwe
regeling voor aanvullende steun van kracht. Een gemeente die aanklopt voor aanvullende steun, moet zich van de
regeling verbinden aan voorwaarden over de hoogte van de eigen inkomsten en het verminderen van de uitgaven.
De voorwaarden worden door de regering in samenspraak met gedeputeerde staten vastgesteld. Afhankelijk van
de oorzaak van het tekort wordt een subsidie of geldlening door het Rijk toegekend (Staatscommissie inzake de
financiële verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten, 1927). De provincie raakt voor het betalen van noodsteun
buiten beeld.
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Het Rijk stelt een wettelijke regeling voor noodsteun in.
De oorsprong van saneringssteun voor een gemeente met financiële problemen op grond van een regeling
krachtens de Financiële-verhoudingswet ligt in de jaren dertig van de vorige eeuw. In 1931 wordt met de Financiëleverhoudingswet 1929 de inkomstenbelasting van gemeenten afgeschaft om de problemen die voortvloeien uit de
Financiële-verhoudingswet van 1897, op te lossen. In de plaats van de gemeentelijke inkomstenbelasting komen de
gemeentefondsbelasting en de opcenten op de vermogensbelasting. De inkomsten uit deze twee bronnen worden
in een gemeentefonds gestort. Dit gemeentefonds wordt vervolgens verdeeld onder gemeenten.
Gemeenten ontvangen een zogenaamde ‘formule uitkeering’ uit het gemeentefonds. De verdeling van het fonds
verevent niet alleen voor verschillen in belastingcapaciteit met de draagkrachtfactor, maar ook voor verschillen in
gemeentelijke kosten voor een aantal verplichte voorzieningen met de uitgavenfactor. De wet schrijft daarnaast
voor dat het Rijk een eventueel negatief verschil tussen de ‘formule uitkeeringen’ en de belastinginkomsten van het
gemeentefonds bijpast (De Vries, 1934; Van Zaalen, 2003).
Als de Financiële-verhoudingswet 1929 op 1 mei 1931 wordt ingevoerd, heeft Nederland te maken met de Grote
Depressie, die snel om zich heen grijpt. Het leidt al in 1932 tot een aanpassing van deze wet met de zogenaamde
Scheerwet (18 maart 1932, Staatsblad nr. 104). De voeding van het nieuwe gemeentefonds loopt door de
economische crisis terug. Maar het Rijk wil zelf geen extra geld bijpassen, zodat een aparte wet voor een korting
op de ‘formule uitkeering’ uit het fonds in de jaren 1932 en 1933 nodig is. In 1933 vindt met de zogenaamde
Kortingswet (22 december 1933, Staatsblad nr. 716) weer een aanpassing plaats. Nu wordt een korting op de ‘formule
uitkeering’ naar draagkracht van gemeenten toegepast voor de uitkeringsjaren 1934 en 1935, zodat het Rijk ook voor
deze jaren de tekorten niet hoeft aan te vullen (De Vries, 1934; Bonnema et al., 1979).
Tegelijk met deze tweede kortingswet komt ook de Wet tot steun aan noodlijdende gemeenten (22 december 1933,
Staatsblad nr. 715) tot stand. De wet is niet alleen nodig, omdat de inkomsten uit het gemeentefonds lager uitvallen.
De economische crisis verhoogt ook de kosten van gemeenten voor de armenzorg. Noodlijdende gemeenten
kunnen van de nieuwe wet bij de Kroon een renteloos voorschot of een bijdrage uit de kas van het Rijk aanvragen
voor het dekken van tekorten voor slechts één begrotingsjaar. In overleg met gedeputeerde staten bepaalt het Rijk
vervolgens de hoogte van het voorschot of de bijdrage. Het voorschot of de bijdrage is ten hoogste het bedrag dat
nodig is voor het dekken van het tekort op de gewone dienst van de gemeentebegroting. Van gemeenten die de
bijdrage ontvangen, wordt geëist dat ze maatregelen voorstellen voor het verlagen van de uitgaven en het verhogen
van de inkomsten (Kooiman, 1938; Bonnema et al., 1979).
Doordat Nederland andere landen niet volgt bij het verlaten van het stelsel van de gouden standaard, houdt de
recessie in Nederland langer aan (Vos & Westerhuis, 2014). In 1935 maken ruim 300 gemeenten gebruik van de
noodsteunregeling (Van Zaalen, 2003). Met de wet van 4 maart 1935 (Staatsblad nr. 76) wordt vervolgens het
Werkloosheidssubsidiefonds voor gemeenten ingesteld, waaruit gemeenten een bijdrage in de kosten voor steun
aan werklozen en de werkverschaffing kunnen aanvragen (Samson, 1935; 1947).
Uit paragraaf 3.2 blijkt dat tekorten als gevolg van steun aan werklozen en de werkverschaffingen vanaf 1935
mochten worden uitgestoten naar de kapitaalrekening om deze vervolgens in een aantal jaar af te schrijven. De
afschrijvingen werden in latere jaren met bijdragen uit het Werkloosheidssubsidiefonds alsnog (voor een deel)
gedekt. Het aantal gemeenten dat voor het jaar 1935 een uitkering van het Werkloosheidssubsidiefonds krijgt voor
steun aan werklozen en de werkverschaffing, bedraagt 279 en voor het jaar 1936 bedraagt dit aantal 328.
In 1935 wordt ook bij wet (Staatsblad, 4 maart 1935, nr. 74) de tot dan toe vijf jaarlijkse vaststelling van de uitkering
uit het gemeentefonds gewijzigd in een jaarlijkse vaststelling (Kooiman, 1938; Bonnema et al., 1979). Met deze
wijziging zijn geen aparte wetten meer nodig om het automatische aanzuiveren van tekorten door het Rijk te
voorkomen.
Het kabinet besluit daarbij het beroep op de regeling voor noodsteun te beperken, omdat onderhand ook de
rijksfinanciën ernstig leiden onder de recessie. Er wordt een wetswijziging voorgesteld, waarmee het gemeenten
~ 108 ~

met ingang van 1939 (weer) wordt toegestaan opcenten op de inkomstenbelasting te heffen en een
werkforensenbelasting in te voeren. De gelden worden via het gemeentefonds aan gemeenten uitgekeerd. De
werkforensenbelasting in de vorm van opcenten gemeentefondsbelasting wordt in mindering gebracht op de
heffing opcenten gemeentefondsbelasting van de forens in de woongemeente, zodat een dubbele belastingheffing
wordt voorkomen.
De twee nieuwe belastingen mogen alleen worden ingevoerd als sprake is van tekorten op de gewone rekening en
er moet toestemming van de Kroon voor worden gevraagd. Met de maatregel wordt een extra herverdeling van
middelen bewerkstelligd van forensengemeenten aan de steden en krijgen noodlijdende gemeenten daarnaast een
extra inkomstenbron. Gemeenten mogen voortaan pas een voorschot of bijdrage uit de regeling voor noodsteun
aanvragen als een (verdere) verhoging van de extra inkomstenbelasting of werkforensenbelasting door de Kroon
wordt afgewezen (Kooiman, 1938).
Om de recessie te bezweren wordt bij wet van 30 september 1936 (Staatsblad nr. 101) het uitvoerverbod van
gouden munten van 26 september 1936 bekrachtigd en De Nederlandsche Bank ontheven van haar verplichting
tot goudafgifte. Daarmee is de gouden standaard van 6,048 gram goud voor een gulden opgeheven. In oktober
1936 bericht het Centraal Bureau voor de Statistiek dat in de steden met meer dan 100.000 inwoners het aantal
werklozen daalt (Konig, 1936).
De regeling voor het uitbreiden van het belastinggebied van gemeenten als sprake is van financiële problemen,
komt door herstel van de werkgelegenheid en de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog niet van de grond. Weisglas
(1946) geeft aan dat Nederland vanaf begin 1939 al druk bezig is met het treffen van economische voorbereidingen
voor een grote Europese oorlog.
De oorlog breekt wetten.
Tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog wordt met ingang van 1941 de inkomstenbelasting omgevormd
tot een loonbelasting (Verordening no. 224, 1940). Daardoor vervallen met ingang van 1941 de gemeentelijke
belastingen naar inkomen voor de voeding van het gemeentefonds. Daarvoor in de plaats komen alternatieve
voedingsbronnen, waaronder een ondernemingsbelasting en een aantal voorheen gemeentelijke belastingen. Het
eigen gemeentelijk belastinggebied krimpt door de wijzigingen.
Door het terugvallen van de bedrijvigheid tijdens de oorlog heeft de ondernemingsbelasting weinig betekenis voor
de voeding van het gemeentefonds. De hoogte van de uitkeringen uit het gemeentefonds aan gemeenten wordt per
jaar centraal vastgesteld. Er is sprake van krimpende budgetten. Het Werkloosheidssubsidiefonds had een bij wet
vastgestelde levensduur tot 1941. In 1942 wordt besloten de kosten van gemeenten aan werklozensteun en aan de
werkverschaffing met terugwerkende kracht vanaf 1941 over te brengen naar de rijksbegroting (Samson, 1943).
Veel gemeenten kampen tot na de oorlog met grote tekorten op de gewone rekening en blijven gebruik maken van
de regeling voor noodsteun (Timmermans et al., 1962).
Na de oorlog wordt in 1946 de staatscommissie-Oud benoemd om een nieuwe financiële verhouding tussen het
Rijk en gemeenten te ontwerpen. Intussen worden met ingang van 1948 de bestaande regelingen voor de inkomsten
van gemeenten vervangen door een tijdelijke noodvoorziening in aanloop naar een nieuwe financiëleverhoudingswet. Daarbij worden de bepalingen van de Wet noodvoorziening (Staatsblad, 15 juli 1948 nr. I 307)
aangepast en opgenomen in de Financiële-verhoudingswet van 1929. Het gemeentefonds krijgt bij deze
wetswijziging als voeding de hoofdsommen van de grond-, personele en ondernemingsbelasting en een percentage
van de opbrengst van twaalf andere rijksbelastingen. De aanvullende noodsteun krijgt al snel het karakter van een
structureel aanvullende uitkering, waarvan in 1955 meer dan 700 van de ruim duizend gemeenten gebruik maken
(Samson, 1947; Bonnema et al., 1979; Van der Dussen, 1990; Van Zaalen, 2003).
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Gemeenten draaien zelf op voor het tekort van noodlijdende gemeenten.
De voorstellen van de commissie Oud leiden na zijn rapport van 1956 tot de Financiële-verhoudingswet 1960. Met
de invoering van een nieuw verdeelstelsel voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt besloten
structureel te voorzien in een wettelijk vangnet voor noodsteun. De voeding van dat vangnet komt nu echter uit
de algemene uitkering van het gemeentefonds zelf en gaat dus ten koste van andere gemeenten. De nieuwe bijdrage
op grond van artikel 12 Financiële-verhoudingswet is bedoeld als een saneringsbijdrage, die slechts bij hoge
uitzondering wordt toegepast. Om deze wijziging van karakter van de aanvullende uitkering te bewerkstelligen
wordt tot aan 1967 geen saneringssteun aan gemeenten verstrekt (Bonnema et al., 1979; Havermans, 1983; Van der
Dussen, 1990).
Vanaf 1967 wordt met terugwerkende kracht tot het jaar 1965 artikel 12 steun verleend. Het loopt met 147
aanvragen storm. In de jaren erna blijft het aantal aanvragen op dit niveau met als hoogtepunt 1972 wanneer meer
dan 150 gemeenten artikel 12 steun ontvangen. De oorzaak ligt voor een belangrijk deel aan het zeer kleine
belastinggebied van gemeenten en het traag uitwerken van de zogenaamde verfijningen in het verdeelstelsel van
het gemeentefonds voor groepen gemeenten met een afwijkende kostenstructuur. Het voorstel van de commissie
Oud om voor gemeenten een woonplaatsbelasting in te voeren, die bestond uit opcenten op de inkomstenbelasting,
had de Financiële-verhoudingswet 1960 niet gehaald (Bonnema et al., 1979; Havermans, 1983; Van der Dussen,
1990).
Jaar
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Gemeenten
met OGB
0
0
0
0
0
0
2
18
151
449
678
766
816
811
809
774

Percentage
bevolking
0
0
0
0
0
0
1,6
6,0
48,0
76,0
90,0
95,0
99,9
100,0
100,0
100,0

Aantal art.12
gemeenten
147
159
159
151
154
155
149
136
116
101
84
72
59
52
44
40

Totaal aantal
gemeenten
942
940
935
913
873
865
850
843
843
842
842
833
817
811
809
774

Tabel 3.3, Invoering onroerend goed-belasting en afname artikel 12 gemeenten. Bron: Havermans (1983)

Met de aanpassing van de Gemeentewet van 24 december 1970 (Staatsblad nr. 608) krijgen gemeenten na een
jarenlange discussie een nieuwe gemeentelijke belasting van omvang. Gemeenten mogen vanaf 1972 een belasting
op onroerend goed heffen (Bonnema et al., 1979). In tabel 3.3 is het aantal gemeenten af te lezen dat na 1971 de
nieuwe onroerend goed-belasting heeft ingevoerd en het aantal artikel 12 gemeenten. Met de invoering van de
onroerend goed-belasting na 1972 en ook met het aanbrengen van meer verfijningen in het verdeelstelsel van het
gemeentefonds neemt het aantal gemeenten dat artikel 12 steun ontvangt, sterk af. Het aantal artikel 12 uitkeringen
stabiliseert zich na 1982 op minder dan dertig gevallen per jaar (Havermans, 1983).
Havermans (1983) noemt daarbij nog een aantal andere redenen voor de grote afname van het aantal artikel 12
gemeenten. De ingroei in het nieuwe verdeelstelsel voor het gemeentefonds kende bij de invoering 600
nadeelgemeenten op een totaal van bijna 1000 gemeenten. In de jaren zeventig vond de toevoeging van de
zogenaamde Polakgelden aan het gemeentefonds plaats. Deze gelden werden door de toenmalige staatssecretaris
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Polak aan gemeenten beschikbaar gesteld om de plaatselijke werkgelegenheid met gemeentelijke investeringen te
vergroten. Ook nam naar aanleiding van de Tweede Nota Ruimte uit 1966 het aantal kleine gemeenten door
herindeling sterk af.
Na 1976 wordt bij gemeenten die een aanvullende bijdrage aanvragen, ook een minder soepele benadering
toegepast. Via voorschriften voor het financieel beleid en begeleiding door gedeputeerde staten en de inspecteur
van het ministerie van Binnenlandse Zaken worden de gemeenten voortaan tijdens het artikel 12 traject onder
curatele geplaatst. Die mogelijkheid bestond voor 1976 al, maar werd tot dan toe nauwelijks toegepast (Havermans,
1983). Daardoor verandert in de jaren tachtig de opvatting onder gemeenten van ‘je bent gek als je niet via artikel 12
extra geld uit het gemeentefonds probeert te slepen’ naar ‘een artikel 12 situatie moet ten alle tijden worden voorkomen’ (Van Zaalen,
2003).
Met de Financiële-verhoudingswet 1984 (Tweede Kamer, 1982-1983, 17 719, nr. 2 & 3) wordt het verdeelstelsel
van het gemeentefonds uit 1960 en de verschillende verfijningen die in de loop van de jaren erna zijn aangebracht,
opgeschoond en aangepast. Het nieuwe stelsel is in grote lijnen een voortzetting van het verdeelstelsel van de
Financiële verhoudingswet 1960. De mogelijkheid van artikel 12 steun wordt daarbij gehandhaafd.
Met de Financiële-verhoudingswet 1984 worden de procedures voor de aanvraag, voor het vaststellen van de
hoogte van artikel 12 steun en voor het opleggen van voorschriften voor het financieel beleid in de wet vastgelegd.
Met de nieuwe procedures kan de curatele van de gemeente voor het saneren van de gemeentefinanciën sneller
aanvangen. Ook wordt voor gemeenten de mogelijkheid geopend beroep in te stellen tegen de vaststelling van de
aanvullende steun, de voorschriften en de sancties bij het niet nakomen van de voorschriften door de gemeente.
Dat beroep dient eerst nog bij de Kroon. Met de nieuwe Gemeentewet van 1993 vallen alle beschikkingen onder
het regiem van de Algemene wet bestuursrecht (Van Zaalen, 2003).
De aanpassing van de verdeling van de gelden uit het gemeentefonds met de Financiële-verhoudingswet 1984 en
de aanscherping van de procedure voor artikel 12 steun leiden niet tot een verdere daling van het aantal artikel 12
gemeenten. De jaren tachtig zijn door bezuinigingsoperaties van het Rijk moeilijke jaren voor gemeenten en de
rente is vanaf eind jaren zeventig ook zeer hoog. Het is in die zin opmerkelijk dat het aantal artikel 12 gemeenten
niet weer toeneemt tot boven de dertig.
Een drempel ontmoedigt aanvragen voor artikel 12 saneringssteun.
Voor artikel 12 steun geldt het zogenaamde toelatingskaartje. De rioolheffing en afvalstoffenheffing moet
kostendekkend zijn en het tarief van de belangrijkste belasting van gemeenten de onroerende-zaakbelastingen, de
opvolger van de onroerend goed-belasting, moet ten opzichte van andere gemeenten ten minste een bepaald niveau
bedragen. Voor 1994 is een tarief dat minimaal gelijk is aan het gemiddelde tarief van alle gemeenten, voldoende
om in aanmerking te komen voor een artikel 12 uitkering.
Met de invoering van de nieuwe Gemeentewet in 1993 wordt meer nadruk op zelfbestuur gelegd. Parallel daaraan
verschuift de opvatting over het toekennen van artikel 12 steun verder. Het rijksbeleid voor de toekenning wordt
strenger. In 1994 wordt de toelatingsnorm voor het tarief van de onroerende goed-belastingen verhoogd naar 140%
van het gemiddelde tarief van alle gemeenten in Nederland.
Voor 1997 waren de voorschriften van de inspectie van het ministerie van Binnenlandse Zaken vooral gericht op
het niet verder laten verslechteren van de financiële situatie. Met de Financiële-verhoudingswet 1997 wordt artikel
12 uitgebreid met een aanvullende bepaling. Een gemeente moet ook zelf maatregelen nemen voor het verbeteren
van haar financiële situatie. Na 1997 leggen de inspecteurs dan ook voorschriften aan artikel 12 gemeenten op om
de uitgaven op beleidsterreinen, waarvan de uitgaven hoger zijn dan een benchmark onder vergelijkbare gemeenten,
te verlagen (Van Zaalen, 2003). De artikel 12 steun wijzigt daarmee definitief in artikel 12 saneringssteun.
Uit tabel 3.1 van paragraaf 3.4 blijkt dat het aantal artikel 12 gemeenten van 22 in 1995 verder daalt en na het jaar
2000 structureel rond de vier gevallen ligt. Met ingang van 2002 wordt het toegangskaartje voor artikel 12
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saneringssteun versoepeld door verlaging van het minimaal benodigde tarief onroerende-zaakbelastingen naar
120% van het gemiddelde tarief van alle Nederlandse gemeenten.
De daling van het aantal artikel 12 gemeenten na 1994 komt niet alleen voort uit het strengere beleid. Met de
Financiële-verhoudingswet 1997 wordt het verdeelstelsel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds grondig
herzien. De kostengeoriënteerdheid van het verdeelstelsel wordt beter en uitgebreider vormgegeven. Het aantal
verdeelsleutels neemt met de wijziging toe naar circa 60 stuks. Daarbij verbetert na 1995 de financiële situatie van
gemeenten door een gunstige ontwikkeling van de rijksfinanciën en de koppeling van het gemeentefonds aan de
omvang van de uitgaven van ministeries met de zogenaamde ‘trap op trap af’ methodiek. De financiële situatie
verbetert ook door de opbrengsten uit de verkoop van gemeentebedrijven en de bruteringsoperaties in combinatie
met de dalende rente. Deze laatste ontwikkeling wordt nader in paragraaf 5.2 beschreven.
Tot slot speelt het voortgaande proces van het herindelen van gemeenten een rol bij de daling van het aantal artikel
12 gemeenten. In 1970 bedroeg het aantal gemeenten nog 913 stuks. In 2018 bedraagt het aantal gemeenten 380.
Hierdoor neemt het aantal gemeenten af en dus ook het aantal artikel 12 gemeenten. Daarbij beïnvloedt het
herindelen van gemeenten de objectiviteit van de verdeling van het gemeentefonds positief, omdat de verschillen
tussen gemeenten afnemen. Door de herindelingen neemt daarbij de omvang van kleine gemeenten gemiddeld
genomen sterk toe, wat ze beter bestand maakt tegen financiële schokken.
Kritiek op de regeling voor artikel 12 saneringssteun.
Voor de beoordeling of een gemeente wordt toegelaten tot de procedure van artikel 12 Financiële-verhoudingswet
en het bepalen van de hoogte van de saneringssteun geldt een beleidskader dat is afgeleid van de wet- en regelgeving.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft zich in zijn adviezen op wijzigingen van dit beleidskader kritisch
uitgelaten over dit kader (2014; 2015; 2016).
Het beleidskader richt zich bij het beoordelen van de financiële toestand van een gemeente op de aanwezigheid
van een zogenaamd aanmerkelijk tekort op de exploitatie en op een minimale omvang van de vrije balansreserves.
De hoogte van de geldelijke saneringssteun wordt bepaald aan de hand van het zogenaamde relevante tekort. Bij
zowel het aanmerkelijk tekort als het relevante tekort wordt de inzet van bestemmingsreserves op de exploitatie
gezien als een structureel dekkingsmiddel. Volgens de kritiek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten moet
de omvang en ontwikkeling van het financieel vermogen van een gemeente juist bij het bepalen van zowel het
aanmerkelijk tekort als het relevante tekort worden betrokken. Deze ontwikkeling en omvang van het financieel
vermogen blijft bij de huidige procedure geheel buiten beeld.
Een vraag is dan ook: Laten de normen voor een beroep op artikel 12 saneringssteun toe dat er saneringssteun
wordt verstrekt aan gemeenten zonder onoverkomelijke financiële problemen en een redelijk financieel vermogen?
Wat in de volgende paragrafen en hoofdstukken terugkeert.
Voor gemeenten met onoverkomelijke financiële problemen is er de insolventieprocedure van artikel 12 Financiëleverhoudingswet. Deze voorliggende regeling voorkomt dat gemeenten op grond van de Faillissementswet failliet
worden verklaard. Aan gemeenten met onoverkomelijke financiële problemen wordt artikel 12 saneringssteun
versterkt ongeacht of de problemen aan de gemeente zelf zijn te verwijten. Gemeenten voldoen daarom altijd hun
schuldverplichtingen. De artikel 12 saneringssteun wordt betaald uit het gemeentefonds en dus door de andere
gemeenten gedragen. Een gemeente moet zelf een beroep doen op de artikel 12 saneringssteunregeling en wordt
bij de toelating onder curatele geplaatst. Deze conclusies keren terug in de paragrafen 3.6 en 3.8 en in de
hoofdstukken 4, 5 en 6.
In het verleden zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen voor financiële stress bij gemeenten waardoor er een
grotere vraag naar aanvullende noodsteun ontstond. Een slechte verdeling van overdachten van de centrale
overheid, een klein eigen belastinggebied, hoge (kortlopende) schulden en tegenvallende inkomsten (uit
overdrachten) door een economische recessie/depressie hebben in het verleden geleid tot een groter beroep op
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noodsteun. Een afname van het aantal gemeenten, strengere toelatingseisen voor saneringssteun en een onder
curatele stelling die gepaard gaat met ingrepen in de financiën van hogerhand, hebben in het verleden een beroep
op artikel 12 saneringssteun beperkt. Deze conclusies keren terug in paragraaf 3.8 en in de hoofdstukken 5 en 6.
Voor toegang tot de artikel 12 saneringssteunregeling en het vaststellen van de hoogte van de saneringssteun gelden
normen. Op de huidige norm voor toelating tot de procedure van artikel 12 saneringssteun en de norm voor het
bepalen van de (maximale) hoogte van deze steun is kritiek. De normen zien niet toe op de omvang van het
financieel vermogen. De vraag is dan ook of de normen voor een beroep op artikel 12 saneringssteun het toelaten
dat er saneringssteun wordt verstrekt aan gemeenten zonder onoverkomelijke financiële problemen en een redelijk
financieel vermogen. Hoofdstuk 4 gaat nader in op deze kritiek op de normen voor een beroep op artikel 12
saneringssteun.

§ 3.6 Monetaire beheersing en regels voor het leengedrag van gemeenten.
In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk is op verschillende plaatsen ingegaan op wet- en regelgeving van
voor de Tweede Wereldoorlog waarmee de centrale overheid ingreep op het leengedrag van gemeenten. Na de
Tweede Wereldoorlog ontstaat specifieke wet- en regelgeving voor dit beleidsterrein. In deze paragraaf staat de naoorlogse geschiedenis van deze specifieke wet- en regelgeving voor het aantrekken van vreemd geld, het aanhouden
van liquiditeiten, het uitzetten van geldmiddelen en het uitlenen van geld door gemeenten centraal. De paragraaf
sluit af met een bespreking van het doel van de huidige wettelijke voorschriften voor dit beleidsterrein.
De prijs van vreemd geld laat zich moeilijk sturen.
Voor de Tweede Wereldoorlog golden er geen regels voor het leengedrag van gemeenten anders dan dat het lenen
was beperkt tot het lenen voor investeringen op de kapitaalrekening. De provincies moesten aan leningen en
investeringen van gemeenten goedkeuring verlenen. Tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog gaat de
centrale overheid zich onder de noemer goedkoop geldpolitiek bemoeien met de rente waartegen gemeenten geld
mogen lenen. Direct na afloop van de Tweede Wereldoorlog mogen gemeenten tot 1947 zelfs helemaal geen beroep
doen op de kapitaalmarkt.
Vanaf 1947 wordt de bemoeienis van de centrale overheid met de rente waartegen gemeenten op de kapitaalmarkt
geld mogen lenen, voortgezet. De regering deelt per circulaire aan gemeenten een maximale rente mee, waartegen
gemeenten langlopende leningen mogen aantrekken voor investeringen in kapitaalgoederen. Dit wordt het
rentegamma genoemd. Het rentegamma wordt vastgesteld door de minister van Financiën. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken geeft de rente door aan de gedeputeerde staten van de provincies met het verzoek
raadsbesluiten die niet aan het rente-gamma voldoen, af te keuren. De gedeputeerde staten geven vervolgens gehoor
aan dit verzoek.
De marktrente loopt in 1951 op tot het niveau van het rentegamma. Hierdoor ontstaat te weinig aanbod van
onderhandse langlopende leningen van banken aan gemeenten. Gemeenten kunnen dit hiaat oplossen door meer
kort geld te gaan lenen, omdat de rente daarvoor lager is. In 1951 wordt daarom met een aanpassing van de
begrotingsvoorschriften het kort lenen voor investeringen weer mogelijk gemaakt en verklaart de regering het
rentegamma ook van toepassing op deze kortlopende geldleningen.
Gemeenten lossen het probleem ook op met openbare emissies van gemeente-obligaties tegen een lagere koers
dan de nominale waarde. De werkelijke rentevergoeding wordt door een lagere uitgiftekoers namelijk hoger. Voor
kleine gemeenten is deze laatste weg echter niet te bewandelen. De volumes zijn te klein voor openbare emissies
en ze raken daardoor afgesloten van de kapitaalmarkt voor lang vreemd vermogen (Timmermans et al., 1962;
Bonnema et al., 1979; Vos & Westerhuis, 2014).
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Gemeenten hebben in deze jaren voornamelijk een stijgende behoefte aan nieuwe leningen voor de
woningbouwproductie en de daarmee samenhangende investeringen. Met ingang van 1948 zijn de voorschotten
van het Rijk aan gemeenten voor de woningwetbouw vervallen en zijn gemeenten zelf weer verantwoordelijk voor
de zorg van de bouw van voldoende woningwetwoningen. Er is een groot tekort aan woningen.
Het financieringsprobleem van de kleine gemeenten wordt overwonnen, doordat de Bank Nederlandsche
Gemeenten obligatieleningen gaat uitgeven om het geld vervolgens aan kleine gemeenten uit te lenen. Enkele
provincies gaan ook obligatieleningen uitgeven om de gelden aan kleine gemeenten door te lenen. Er ontstaat in
zowel Noord-Brabant als in Groningen een samenwerkingsverband van gemeenten dat door de deelnemende
gemeenten gegarandeerde obligaties uitgeeft (Timmermans et al., 1962; Bonnema et al., 1979; Vos & Westerhuis,
2014).
In de tweede helft van 1956 stijgt de marktrente boven het rentegamma. In 1957 verergert de situatie verder.
Noodgedwongen financieren gemeenten investeringen met kort geld. De vlottende schuld stijgt daardoor snel. Een
te hoge vlottende schuld maakt gemeenten gevoelig voor renteschokken. Het Rijk vindt daarom coördinatie van
het leengedrag van gemeenten nodig.
In 1958 zegt het Rijk weer voorschotten toe voor de woningwetbouw. Het Rijk heft daarbij voor leningen van de
Bank voor Nederlandsche Gemeenten het rentegamma op. Daarmee ontstaat feitelijk centrale financiering via de
Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Met hulp van deze overheidsbank wordt de vlottende schuld van
gemeenten weer teruggebracht naar een lager peil. De Bank voor Nederlandsche Gemeenten zelf financiert de
langlopende leningen aan gemeenten met onder andere de uitgifte van een drietal Nationale Woningbouwleningen
(Timmermans et al., 1962; Bonnema et al., 1979; Vos & Westerhuis, 2014).
Macro-economisch beleid vraagt om een nationale schuldpolitiek.
In 1962 daalt de rente onder het rentegamma en kunnen gemeenten weer op de kapitaalmarkt terecht. Het Rijk
kiest nu echter voor een andere weg om het leengedrag van gemeenten te beïnvloeden. Vanaf de jaren vijftig van
de vorige eeuw is bij het Rijk het conjunctuurbeleid onder invloed van het gedachtengoed van Keynes meer op de
voorgrond komen te staan. Voor het conjunctuurbeleid wil de nationale overheid de nationale bestedingen in de
hand houden (Vos & Westerhuis, 2014). Het Rijk tracht de eigen inkomsten en uitgaven op de rijksbegroting in dit
beleid in te passen en wil daarnaast ook invloed krijgen op de gemeentelijke inkomsten en uitgaven.
De uitgaven op de gewone dienst van gemeenten horen in evenwicht te zijn met de inkomsten en een belangrijk
deel van die inkomsten wordt bepaald door de nationale overheid. Op de uitkomst van de gewone dienst heeft het
Rijk dus invloed. Voor de investeringen van gemeenten op de kapitaaldienst heeft het Rijk geen mechanisme voor
beïnvloeding van de uitgaven. Om hier vat op te krijgen wordt op 30 mei 1963 de Wet kapitaaluitgaven
publiekrechtelijke lichamen (Staatsblad nr. 239) van kracht. Hoewel de wet ingrijpt op het binnenlands bestuur, is
de minister van Financiën verantwoordelijk voor de totstandkoming van de wet. De Wet kapitaaluitgaven
publiekrechtelijke lichamen stelt een begrenzing aan de portefeuille langlopende leningen van een gemeente voor
investering en aan de financiering met vlottende schuld.
Van de Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen mag een gemeente slechts kapitaaluitgaven doen als het
besluit van de gemeente met de raming van de kapitaaluitgaven is goedgekeurd door gedeputeerde staten.
Gedeputeerde staten mogen een dergelijke raming alleen goedkeuren als er voldoende vaste financieringsmiddelen
voorhanden zijn. Vaste financieringsmiddelen zijn volgens deze wet leningen met een gemiddelde looptijd van 10
jaar of langer en leningen met een looptijd langer dan een jaar waarvan het aflossingsschema gelijk oploopt met de
afschrijvingen op de bijbehorende investering (Bonnema et al., 1979).
Voor het beheersen van de vlottende schuld bevat de Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen een
kasgeldlimiet. Deze kasgeldlimiet stelt een plafond aan de netto vlottende schuld en aan de zogenaamde netto
pijplijn. Het plafond bedraagt 25% van de begrote inkomsten op de gewone dienst. De netto vlottende schuld is
hier het saldo van de opgenomen kortlopende leningen en rekeningcourantkredieten minus de positieve kassaldi
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en banktegoeden. De netto pijplijn bestaat uit het verschil van de som van alle betalingsverplichtingen in de
eerstkomende 15 maanden die voortvloeien uit alle goedgekeurde kapitaaluitgaven, en de in die periode te
ontvangen vaste financieringsmiddelen (Tweede Kamer, 1985-1986, 19340, nr. 3).
In de wet is de mogelijkheid opgenomen om in uitzonderlijke economische omstandigheden een leenplafond voor
gemeenten in te stellen en om verplichte centrale financiering voor te schrijven bij een door het Rijk aan te wijzen
instelling. In november 1963, vijf maanden na het van kracht worden van de Wet kapitaaluitgaven
publiekrechtelijke lichamen, concludeert het kabinet dat het verloop van de conjunctuur van de nationale economie
overspannen dreigt te worden. Door een tekort aan arbeidskrachten lopen de lonen sterk op, terwijl er nog steeds
sprake is van een tekort op de handelsbalans met het buitenland. Er wordt daarom een plafond voor nieuwe
leningen van gemeenten ingesteld, waarmee de investeringen worden beteugeld.
Er is sprake van een nationaal plafond voor nieuwe leningen aan gemeenten, dat wordt verdeeld over de provincies.
Gedeputeerde staten zijn verantwoordelijk dat het toegewezen quotum niet door de inliggende gemeenten wordt
overschreden. Het plafond voor nieuwe leningen wordt uitgedrukt als een percentage van de aangegane leningen
in het achterliggend jaar. Afgegeven garanties op leningen van derden vallen ook onder het plafond, maar leningen
voor woningbouw niet (Timmermans et al., 1962; Bonnema et al., 1979; Vos & Westerhuis, 2014).
Met ingang van december 1965 wordt vervolgens ook centrale financiering door het Rijk ingesteld. Daarbij wordt
de Bank voor Nederlandsche Gemeenten aangewezen als centrale financier voor gemeenten. Met de aanwijzing
van centrale financier verkrijgt de bank een monopolie-positie in het financieren van gemeenten (Bonnema et al.,
1979). Bij Koninklijk Besluit van 28 maart 1925 (Staatsblad nr. 125) was deze door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten opgerichte bank al aangewezen als instelling waarlangs het geldverkeer tussen het Rijk en gemeenten
moest plaatsvinden (Timmermans et al., 1962; Vos & Westerhuis, 2014).
Gemeenten moeten bij centrale financiering via gedeputeerde staten verzoeken bij de minister van Binnenlandse
Zaken indienen voor het verkrijgen van leningen voor nieuwe kapitaaluitgaven. Het ministerie van Binnenlandse
Zaken en het ministerie van Financiën stellen van deze verzoeken urgentielijsten op met toegestane gemeentelijke
investeringen. Deze lijsten worden vervolgens aan de Bank voor Nederlandsche Gemeenten doorgegeven en zijn
de gemeentelijke investeringen waarvoor deze bank leningen aan gemeenten mag verstrekken (Vos & Westerhuis,
2014).
Gemeenten dienen een stuwmeer aan verzoeken in om genoeg ruimte voor leningen te krijgen en zoeken ook naar
andere manieren, zoals leaseconstructies voor het rioleringsstelsel, om te kunnen investeren. Door het stuwmeer
aan verzoeken wordt het opheffen van het plafond voor leningen uitgesteld. Pas vanaf juni 1975 wordt het plafond
voor leningen en de verplichting tot centrale financiering ingetrokken. Het stuwmeer leenverzoeken voor
investeringen blijkt als sneeuw voor de zon weg te smelten (Bonnema et al., 1979). Daarnaast geeft de uitbreiding
van het gemeentelijke belastinggebied met de onroerend goed-belasting vanaf 1972 gemeenten financiële lucht
voor meer uitgaven (zie paragraaf 3.5).
Met het intrekken van de verplichting tot centrale financiering in 1975 komt een einde aan de monopolie-positie
van de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze sectorbank heeft door de tijdelijke monopolie-positie wel een groot
marktaandeel onder gemeenten verworven.
In 1980 wordt de Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen grondig herzien. De mogelijkheid van het
instellen van een plafond voor nieuwe leningen wordt afgeschaft en de mogelijkheid van centrale financiering wordt
uitgebreid. De wettelijke kasgeldlimiet wordt voor gemeenten verlaagd naar 15%. (Tweede Kamer, 1985-1986,
19340, nr. 3). Dit laatste lijkt samen te hangen met de rente, die eind jaren zeventig van de vorige eeuw sterk is
opgelopen.
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Goedkoop geldpolitiek voor gemeenten wordt bevestigd.
De Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen wordt in 1987 vervangen door de Wet financiering lagere
overheden (Wet filo). Aanleiding voor de nieuwe wet is een nieuwe Europese richtlijn met solvabiliteitsvereisten
voor banken, die vooruitloopt op de voorstellen van het Bazel comité van centrale bankiers uit 1987. Ook bij
gemeenteschulden geldt voor banken een solvabiliteitsbeslag. Als een land echter zelf maatregelen neemt die de
schulden van gemeenten beheersen en de kans op ‘in gebreke blijven’ verminderen, dan kan de nationale
toezichthouder, de centrale bank, bepalen dat banken voor schuldpapieren van gemeenten geen eigen vermogen
hoeven aan te houden.
De nieuwe Wet filo moet de monetaire financiering van lagere overheden binnen verantwoorde grenzen houden
en de gezondheid van de kapitaaluitgaven bevorderen. De wet streeft ook naar meer eenheid in voorwaarden voor
leningen om de toegang van gemeenten tot de kapitaalmarkt te versterken. De Nederlandse Bank bepaalt met de
invoering van de Wet filo dat voor het aanhouden van gemeentelijk schuldpapier een 0% solvabiliteitsvereiste voor
banken geldt (Westerweel & Van Lente, 1997). De Bank Nederlandse Gemeenten kan daardoor goedkoper geld
aantrekken en een lagere rente aan gemeenten berekenen.
In de nieuwe wet komt de mogelijkheid terug dat de minister van Financiën bij economische onevenwichtigheden
een tijdelijk plafond voor nieuwe leningen kan instellen. Dit tezamen met de toedeling van quota aan de provincies
voor de ruimte voor deze nieuwe leningen aan gemeenten. Bij een leenplafond moeten gemeenten bij de provincie
een vergunning aanvragen voor het aangaan van leningen. Het instrument wordt tot aan het intrekken van de Wet
filo in 2001 nooit ingezet (Van Zaalen, 2003).
Valutarisico’s worden uitgebannen en de kasgeldlimiet gaat knellen.
In de Wet filo wordt de kasgeldlimiet voor het begrenzen van het financieren met vlottende schuld anders
vormgegeven. De nieuwe kasgeldlimiet koppelt het plafond voor de hoeveelheid vlottende schuld aan de omvang
van de som van de balansreserves, de voorzieningen en de vaste schuld. De motivatie voor een wettelijke
kasgeldlimiet luidt nog steeds dat gemeenten door de begrenzing aan de vlottende schuld minder risico lopen bij
een abrupte stijging van de rente, en dat de kasgeldlimiet dient om de binnenlandse geldhoeveelheid beter te
beheersen. Gedeputeerde staten houden toezicht op de naleving van de kasgeldlimiet door het controleren van een
maandelijkse rapportage van de gemeenten.
In de Wet filo wordt ook een Besluit leningvoorwaarden lagere overheden geïntroduceerd met voorschriften over
leningen. De argumenten waarmee het besluit wordt onderbouwd, luiden dat het besluit meer uniformiteit tussen
leningen creëert en de regels gemeenten behoeden voor kapitaalmarktrisico’s. Gemeenten mogen van het besluit
alleen leningen in guldens afsluiten en geen valuta-swaps aangaan. Leningen met een looptijd langer dan tien jaar
moeten een rentevaste periode hebben van tenminste tien jaar. In het besluit overheersen de maatregelen voor het
voorkomen van kapitaalmarktrisico’s.
De Wet filo kent geen lang leven. Van Zaalen (2003) noemt vijf redenen waardoor de houdbaarheidsdatum van de
wet wordt bekort.
Ten eerste rekent De Nederlandse Bank vanaf 1992 kortlopende schulden van de overheid niet meer tot de
binnenlandse geldhoeveelheid. Kortlopende vorderingen van banken op gemeenten worden voortaan gezien als
normale debiteurenvorderingen. De monetaire overweging om de netto vlottende schuld gemeenten te beheersen
vervalt daarmee.
Ten tweede wordt met het Verdrag van Maastricht (Tractatenblad 1992, nr.74) besloten tot de vorming van een
Europese monetaire unie en invoering van de euro. Naast een andere geldeenheid komen er ook plafonds voor het
EMU-saldo (de mutatie van het netto financieel vermogen) en de EMU-schuld (de hoogte van bruto gevestigde
schuld) die voor de gehele overheid van een lidstaat inclusief gemeenten gelden.
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Ten derde wijzigt door de internationalisering de geld- en kapitaalmarkt. De financiering met leningen met een
vaste looptijd langer dan 10 jaar wordt steeds moeilijker en duurder, terwijl die leningen wel de maximale omvang
van de netto vlottende schuld bepalen. De kasgeldlimiet gaat daardoor knellen. Naast dat de kasgeldlimiet knelt,
vinden gemeenten de norm uit de Wet filo ook te veel schommelen, doordat bij het aflossen van schulden de
kasgeldlimiet daalt en vice versa.
Ten vierde komt door de internationalisering een groot aanbod los van nieuwe risicovolle financieringsproducten,
de zogenaamde derivaten en ten vijfde ervaren gemeenten de maandelijkse rapportage over de kasgeldlimiet aan
de provincie als overlast.
De normering van renterisico’s en het beperken van het debiteurenrisico van uitzettingen.
Met ingang van 2002 wordt de Wet filo vervangen door de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) om
aan de ontwikkelingen van internationalisering het hoofd te bieden. De kasgeldlimiet van de Wet fido (Staatsblad,
21 december 2000, nr. 587) is weer vormgegeven overeenkomstig de norm uit de vroegere Wet kapitaaluitgaven
publiekrechtelijke lichamen. Van de kasgeldlimiet moet de som van het negatieve saldo van de opgenomen gelden
met een looptijd korter dan een jaar, de kassaldi, de banksaldi en de uitzettingen met een looptijd korter dan een
jaar onder een percentage van de begrotingsomvang blijven. De frequentie van rapportage aan de provincie wordt
verlicht naar een kwartaal.
De bepalingen over de vaste schuld zijn in de Wet fido vervangen door een renterisiconorm voor leningen met een
looptijd langer dan een jaar. Deze norm spreidt het renterisico van een abrupte renteschok door een maximum te
stellen aan het bedrag aan langlopende leningen dat in een jaar mag worden geherfinancierd. De maximale
herfinancieringsbehoefte is een percentage van de omvang van de vaste schuld. Toezicht op naleving van de
renterisiconorm vindt plaats met het jaarlijks provinciaal begrotingstoezicht. Over de naleving van de norm moet
in de paragraaf financiering van de jaarstukken verantwoording worden afgelegd en de gemeentelijke jaarstukken
moeten aan de provinciale toezichthouder worden gestuurd.
Gemeenten mogen van het onderliggende Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden van de Wet fido alleen
leningen aangaan in euro’s, zodat het valutarisico wordt uitgesloten. De hoofdsom van een lening mag niet worden
geïndexeerd.
Gemeenten zelf mogen van de Wet fido alleen nog geld uitlenen en garanties verstrekken als daar een publiek
belang mee wordt beoogd, en niet om geld te verdienen. Uitzettingen van gelden van de gemeente dienen prudent
te geschieden. In de onderliggende Regeling derivaten en uitzettingen decentrale overheden worden
kredietwaardigheidseisen gesteld aan de partijen bij wie geldmiddelen mogen worden uitgezet.
De invoering van de euro.
In de Wet fido is naar aanleiding van de invoering van de euro en bijbehorende begrotingsnormen voor de lidstaten
een artikel opgenomen, dat wanneer een dreigende overschrijding van de 3% EMU-norm voor het jaarlijks
financieringstekort door Nederland wordt veroorzaakt door decentrale overheden, de minister van Financiën in
een Algemene Maatregel van Bestuur regels kan stellen om de EMU-saldi van decentrale overheden te beheersen
(Tweede Kamer, 1999 2000, 26 906 nr. 3).
In 2006 wordt een evaluatie van de Wet fido naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van de evaluatie
vindt in 2008 een aanpassing van de wet plaats (Tweede Kamer, 2007 2008, 31 360 nr. 3). Met de wijziging wordt
de renterisiconorm aangepast. In plaats van een percentage van de omvang van de vaste schuld wordt de
renterisiconorm uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal. Het specifieke toezicht ieder kwartaal door
de provincie op naleving van de kasgeldlimiet komt te vervallen. Het toezicht op de naleving wordt voortaan
meegenomen bij het jaarlijks toezicht op de gemeentebegroting (en de gemeenterekening) door de provincie, zoals
dat bij het toezicht op de naleving van de renterisiconorm al het geval is.
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Met de aanpassing van de Wet fido worden ook de regels over het EMU-saldo uitgebreid met de bepaling dat de
minister van Financiën het aandeel van decentrale overheden in een boete van de Europese Unie als gevolg van de
overschrijding van de EMU-normen van het Stabiliteit en Groeipact, kan vaststellen. De Europese begrotingsregels
zijn intussen op dat punt gewijzigd, zoals ook uit de volgende paragraaf zal blijken.
Verschillende gemeenten verstrekken als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket hypotheekleningen aan het
personeel. Door de voordelige rentetarieven ten opzichte van hypotheken van banken neemt dit in verschillende
gemeenten een grote vlucht. Een oproep in de Decembercirculaire gemeentefonds van 2002 om met deze
hypotheekverstrekking te stoppen, heeft niet het gewenste resultaat. Daarom wordt in de Wet fido een verbod op
de verstrekking van nieuwe hypothecaire leningen aan personeel opgenomen.
De uitbraak van de internationale kredietcrisis.
In het najaar van 2008 luiden de val van de bank Lehman Brothers en de val van de IJslandse banksector een
internationale kredietcrisis in. Vijftien gemeenten hebben 92,4 miljoen euro uitstaan bij de omgevallen IJslandse
banken Landsbanki Islands en Kauphting HF. Als reactie worden de voorwaarden voor beleggingen in de Regeling
uitzettingen en derivaten decentrale overheden aangescherpt (Staatsblad 3 april 2009, nr. 65). Overigens krijgen de
gemeenten later bij de afwikkeling van de boedels van Landsbanki Island en Kauphting HF al hun geld terug.
Uitzettingen door gemeenten langer dan 3 maanden waren tot dan toe alleen toegestaan in euro’s en bij financiële
instellingen in de 27 landen van de zogenaamde Europese Economische Ruimte. In aanvulling daarop wordt aan
de landeneis een kredietrating van minimaal AA toegevoegd, zodat veel van deze 27 landen afvallen. Voor de
financiële ondernemingen waarbij uitzettingen langer dan 3 maanden mogen worden geplaatst, wordt de
kredietrating aangescherpt van A naar AA-minus. Uitzettingen korter dan drie maanden mogen alleen bij financiële
ondernemingen met minimaal een kredietrating van A worden uitgezet. Bij een nettering-overeenkomst7 of bij
uitzettingen bij overheden waarvoor een 0% solvabiliteits-vereiste van toepassing is, worden geen kredietratings
geëist (Tweede Kamer, 2009 2010, 31 371, nr. 275).
Met het ontstaan van de overheidsschuldencrisis als uitvloeisel van de kredietcrisis worden de bepalingen over het
beheersen van het EMU-saldo van gemeenten, provincies en waterschappen uit de Wet fido vervangen door
specifieke wetgeving om het EMU-saldo en de EMU-schuld van de totale Nederlandse overheid te beheersen.
Hierop wordt in de volgende paragraaf teruggekomen.
Het schatkistbeleggen drukt de EMU-schuld.
De kredietcrisis slaat in Europa om in een overheidsschuldencrisis. De EMU-schuld van Nederland loopt vanaf
het najaar 2008 op tot boven de Europese norm van 60% van het bbp. Het EMU-saldo bevindt zich na 2008 ruim
boven de Europese norm van 3% van het bbp, zodat Nederland in een buitensporige tekortprocedure van de
Europese Unie belandt. Om de EMU-schuld terug te dringen wil het Rijk met ingang van 2014 voor decentrale
overheden schatkistbankieren verplichten. Decentrale overheden moeten voortaan hun banktegoeden en andere
uitzettingen op een rekening bij het ministerie van Financiën aanhouden.
De EMU-schuld is een norm voor de bruto gevestigde schuld van de totale overheid van een lidstaat en voor het
vaststellen van de omvang van deze bruto schuld mogen de onderlinge schulden tussen de overheidslagen, zoals
schulden van het Rijk aan gemeenten, worden geconsolideerd. Daarmee wordt de hoogte van de bruto gevestigde
schuld van de Nederlandse overheid lager. Liquiditeiten van gemeenten die zijn gestald bij het Rijk, zijn een schuld
van het Rijk aan gemeenten en worden dus bij het vaststellen van de EMU-schuld van Nederland weg
geconsolideerd (Tweede Kamer, 2012 2013, 33 540 nr. 3).
Met de wijziging van de Wet fido van 13 december 2013 (Staatsblad nr. 530) worden gemeenten verplicht
overtollige geldmiddelen te beleggen bij de schatkist van het Rijk, zodat de EMU-schuld daalt. In de uiteindelijke
wet blijft het onderling uitlenen tussen decentrale overheden toegestaan. Ook dat verlaagt de EMU-schuld bij
consolidatie op nationaal niveau.
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De meeste gemeenten hebben alleen schulden en houden slechts werkkapitaal aan voor betalingen (Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, 2013). Om de administratieve lasten van het verplicht schatkistbankieren te drukken
komt er een drempelbedrag, waaronder banktegoeden worden vrijgesteld, zodat het werkkapitaal aan liquide
middelen niet dagelijks bij de schatkist hoeft te worden afgestort. Als vergoeding voor bij de schatkist belegde
gelden krijgen gemeenten een rentevergoeding gelijk aan het inleentarief van de staat met een ondergrens van 0%
(Tweede Kamer, 2012 2013, 33 540 nr. 3 & nr. A).
De ondergrens van 0% wordt mede door het monetair beleid van de Europese Centrale Bank in de jaren erna
langdurig het werkelijke tarief. Gegeven de negatieve rente waartegen de Staat in deze jaren zelf kan lenen, moet
het Rijk op de regeling geld toeleggen. Gemeenten ontberen daarentegen een positief rendement op hun overtollige
gelden, zodat de maatregel de overheid per saldo geld kost.
Nederland continueert de goedkoop geldpolitiek voor gemeenten bij de Europese aanscherping van de solvabiliteitseisen voor banken.
De Europese Unie scherpt als reactie op de overheidsschuldencrisis ook de solvabiliteitsvereisten voor banken en
beleggingsinstellingen aan. De regeringsleiders van de twintig invloedrijkste landen in de wereld (G20) roepen in
april 2009 op tot een betere regulering van de bankensector en aanscherping van de kapitaalvereisten. Het Bazel
Comité voor bankentoezicht publiceert naar aanleiding daarvan in december 2010 het Bazel III raamwerk met
eisen die banken dwingen meer eigen vermogen aan te houden.
Parallel aan de besluitvorming van het Bazel Comité besluit de Europese Raad van 18 en 19 juni 2009 dat er een
Europees rulebook voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen moet worden opgesteld. Op 26 juni 2013
wordt de nieuwe Europese Verordening nr. 575/2013 met strengere solvabiliteitsvereisten voor kredietinstellingen
en beleggingsondernemingen door het Europees Parlement en de Europese Raad bekrachtigd (Europese Unie,
2013).
Op grond van artikel 114 van deze verordening mogen banken voor schuldpapier van de Nederlandse Staat nog
steeds een 0% solvabiliteitsbeslag toepassen. Tegenover leningen in euro’s aan de Nederlandse Staat hoeven
Europese banken en beleggingsondernemingen geen balansreserves als buffer voor het wanbetalingsrisico aan te
houden. Op grond van artikel 115 van de verordening kan elke Europese lidstaat aan de Europese Banken
Autoriteit aangeven of voor de inliggende lokale en regionale overheden hetzelfde solvabiliteitsbeslag geldt als de
centrale overheid. In de openbare Table Notifications Article 115 (2) CRR van de Europese Banken Autoriteit (2015)
zijn de Nederlandse gemeenten opgenomen, zodat banken en beleggingsinstellingen voor leningen aan
Nederlandse gemeenten een 0% solvabiliteitsbeslag kunnen toepassen.
Huidige regulering van het (uit-)leengedrag van Nederlandse gemeenten.
Voor leningen aan Nederlandse gemeenten wordt voor het bepalen van het noodzakelijke solvabiliteitsbeslag bij
banken uitgegaan van hetzelfde wanbetalingsrisico als van de centrale overheid. Het solvabiliteitsbeslag voor
leningen aan Nederlandse gemeenten bedraagt daarom 0%. Europese banken en beleggingsinstellingen kunnen
hierdoor goedkopere leningen aan Nederlandse gemeenten verstrekken.
Door de artikel 12 saneringssteunregeling, die in paragraaf 3.5 is behandeld, wordt het herfinancieringsrisico van
gemeenten uitgesloten. Door de regeling zijn banken en andere kredietverstrekkers er zeker van dat er sprake is
van een verwaarloosbaar wanbetalingsrisico bij de financiering van Nederlandse gemeenten. Hierdoor is
kredietrantsoenering bij leningen aan gemeenten niet werkzaam. Het 0% solvabiliteitsbeslag voor leningen aan
Nederlandse decentrale overheden bevestigt daarbij internationaal het beeld dat Nederlandse gemeenten niet failliet
gaan. Schuldpapieren van Nederlandse gemeenten zijn daardoor beter verhandelbaar. Maar als het kredietrisico van
leningen aan de Nederlandse staat oploopt, loopt het kredietrisico van leningen aan de Nederlandse gemeenten
ook op.
De publieke sectorbanken Bank Nederlandse Gemeenten en Nederlandse Waterschapsbank hoeven door het 0%
solvabiliteitsbeslag minder eigen vermogen aan te houden en kunnen door de bevestiging dat het wanbetalingsrisico
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van leningen aan Nederlandse gemeenten verwaarloosbaar is, ook zelf goedkoper financiering aantrekken.
Gemeenten kunnen hierdoor bij deze banken goedkoper geld lenen.
Nederland voert voor gemeenten dus een goedkoop geldpolitiek. Naast deze goedkoop geldpolitiek is de wet- en
regelgeving voor het beheersen van het leengedrag van gemeenten gericht op het beheersen van het renterisico als
gevolg van het herfinancieren van leningen en gericht op het voorkomen van valutarisico’s. De regels beperken
daarnaast het gebruik van risicovolle financieringsinstrumenten.
Voor gemeenten gelden twee normen voor het aantrekken van vreemd vermogen. Ten eerste is er een limiet voor
het aanhouden vreemd vermogen met een korte looptijd van kracht, de zogenaamde kasgeldlimiet. Ten tweede
geldt er een ondergrens voor de spreiding van de vervaltermijnen van de portefeuille leningen met een lange looptijd
en rentevaste periode, de zogenaamde renterisiconorm. Door de limiet voor de hoeveelheid kort vreemd vermogen
en de limiet aan het bedrag aan langlopende leningen dat in een jaar mag worden geherfinancierd, wordt bij een
renteschok het zeer sterk stijgen van de rentelasten voorkomen.
Leningen aan gemeenten mogen alleen in euro’s worden aangegaan. Valutarisico’s door wijzigingen in
wisselkoersen zijn daarmee uitgesloten.
Gemeenten moeten hun overtollige middelen uitzetten bij de centrale overheid. Deze gelden mogen niet worden
belegd. Daardoor is het risico op een financieel vermogensverlies door faillissementen van tegenpartijen, door
koersverliezen op beleggingen en door ondeskundig gebruik van ingewikkelde financiële instrumenten nihil. De
beperking is echter ingegeven om de EMU-schuld van Nederland te verlagen door consolidatie van de onderlinge
schulden tussen het Rijk en de gemeenten. Bij een schuld lager dan het Europees schuldplafond van 60% van het
bruto binnenlands product (bbp) gaat de maatregel overigens contraproductief werken. Door de cosmetisch lagere
schuld ebt de begrotingsdiscipline van nationale politici en bestuurders eerder weg met als gevolg een hogere
staatsschuld.
Gemeenten mogen zelf geld uitlenen en garanties verstrekken als daar een publiek belang mee wordt beoogd.
Omdat gemeenten vanwege het publiek belang juist geld lenen en garanties verstrekken aan minder kredietwaardige
partijen die bij banken moeilijk of niet terecht kunnen, lopen gemeenten over deze uitgeleende gelden en verstrekte
garanties een debiteurenrisico.
Wat in de volgende paragrafen en hoofdstukken terugkeert.
Nederland voert voor de Nederlandse gemeenten een goedkoop geldpolitiek. Naast de artikel 12
saneringssteunregeling geldt voor leningen aan gemeenten een nul procent solvabiliteitsvereiste. Er zijn twee
sectorbanken in eigendom van de overheid die aan gemeenten leningen en kortlopende kredieten verstrekken.
Nederlandse gemeenten lenen daarom tegen behoorlijk lagere rentetarieven dan private instellingen en burgers.
Deze conclusie keert terug in paragraaf 3.8 en in de hoofdstukken 4, 5 en 6.
Het mechanisme van kredietrantsoenering is voor gemeenten niet werkzaam. Door de artikel 12
saneringssteunregeling lopen de Nederlandse gemeenten een verwaarloosbaar herfinancieringsrisico. De
sectorbanken monitoren door de artikel 12 saneringssteunregeling niet de kredietwaardigheid van gemeenten.
Tussen de Nederlandse gemeenten is geen sprake van noemenswaardige verschillen in de rentetarieven voor het
aangaan van leningen. Maar als de rente voor leningen aan de Nederlandse Staat stijgt, stijgt de rente van leningen
aan gemeenten ook. Deze conclusies keren terug in paragraaf 3.8 en in de hoofdstukken 4, 5 en 6.
Gemeenten mogen alleen leningen aangaan in euro’s en lopen daardoor geen valutarisico’s. Gemeenten lopen door
het schatkistbankieren geen debiteurenrisico op hun uitzettingen. Gemeenten lopen op hun uitgeleende gelden uit
hoofde van hun publieke taak wel een debiteurenrisico. Deze conclusies keren terug in paragraaf 3.8 en in de
hoofdstukken 5 en 6.

~ 120 ~

De Wet fido bevatte oorspronkelijk een bepaling om het EMU-saldo van gemeenten te beheersen. Paragraaf 3.7
gaat in op de specifieke nationale wet- en regelgeving voor het beheersen van het EMU-saldo van gemeenten.
De kasgeldlimiet en de renterisiconorm spreiden het renterisico op geleende gelden. De werking van deze normen
en de financiële kengetallen die bij de definities van de kasgeldlimiet en renterisiconorm horen, keren terug in de
hoofdstukken 5 en 6.

§ 3.7 De Europese begrotingsnormen werken door naar gemeenten.
In de vorige paragraaf is aangegeven dat het artikel uit de Wet fido voor het beheersen van het EMU-saldo van de
gezamenlijke gemeenten, provincies en waterschappen is vervangen door specifieke wetgeving. Deze paragraaf
beschrijft hoe de regelgeving voor het Europese begrotingstoezicht en deze specifieke nationale wetgeving voor
dit aandachtsgebied zich heeft ontwikkeld. De paragraaf sluit af met een bespreking van de werking van de huidige
regels voor de beheersing van het EMU-saldo van gemeenten en de kritiek erop.
De monetaire unie eist begrotingsnormen.
Met de invoering van de euro zijn op grond van het Verdrag van Maastricht van 1991 (Tractatenblad 1992, nr. 74)
vanuit Europa normen opgelegd aan het begrotingsbeleid van de Eurolanden. Deze normen zijn in 1997 verder
uitgewerkt in het Stabiliteits- en Groeipact van Amsterdam en vastgelegd in het Protocol nr. 12 dat aan het Verdrag
betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU, Tractatenblad 2008, nr. 11) is gehecht. De normen gelden
voor het begrotingsbeleid van de totale overheid en dus inclusief het begrotingsbeleid van de sub-sectoren regionale
overheden en lokale overheden. De provincies, waterschappen en gemeenten in Nederland vallen allen onder de
sub-sector lokale overheden.
Het Protocol nr. 12 bevat een plafond voor de hoogte van de EMU-schuld (de bruto gevestigde overheidsschuld)
van 60% van het bruto binnenlands product (bbp) en een schuldremmer met een norm van 3% van het bbp voor
de maximale omvang van het EMU-tekort (de afname van het financieel vermogen van de overheid) in een jaar.
Een lidstaat moet van het Stabiliteits- en Groeipact zelf streven naar een begroting die in evenwicht is of een
overschot vertoont. Dat evenwicht heeft dan betrekking op het EMU-saldo (Europese Commissie, 2017a). Het
EMU-saldo is min of meer gelijk aan het financieringsresultaat.
Voor de handhaving van de Europese begrotingsnormen gelden een tweetal regimes. Ten eerste is er de preventieve
arm krachtens artikel 121 VWEU en de bijbehorende onderliggende regelgeving. Van de Verordening (EG)
1466/97 uit 1997 moesten de lidstaten oorspronkelijk streven naar een begroting die nominaal in evenwicht was
of een overschot vertoonde. Dit leidt, zoals uit de theorie van Domar (1944) over de evenwichtsschuld uit paragraaf
2.3 blijkt, op termijn tot een overheidsschuld van nihil. Later is de invulling van deze bepaling van een begroting
in evenwicht verruimd.
Ten tweede is er de correctieve arm. Als een lidstaat de normen van het Protocol nr. 12 overschrijdt, start de
Europese Commissie de buitensporige tekortprocedure van artikel 126 VWEU. Tijdens zo’n procedure stelt de
Europese Commissie aanbevelingen op voor het begrotingsbeleid van de lidstaat. Deze aanbevelingen worden
door de Europese Raad vastgesteld en vervolgens aan de desbetreffende lidstaat gericht. Een lidstaat die in een
buitensporige tekortprocedure zit, moet deze aanbevelingen voor het verlagen van de tekorten en het terugdringen
van de overheidsschuld uitvoeren.
Nederland maakt kennis met de nieuwe Europese begrotingsnormen.
In 2003 dreigt Nederland door een korte diepe recessie de norm van 3% van het bbp voor het EMU-tekort te
overschrijden. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door het onverwacht hoge EMU-tekort van de gezamenlijke
gemeenten, provincies en waterschappen. Maar wat is een norm voor de maximale hoogte van het EMU-tekort
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van decentrale overheden? Door minister Zalm van Financiën, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het
Interprovinciaal Overleg wordt een commissie van externe deskundigen ingesteld (Besouw et al., 2004).
Op grond van het advies van deze commissie wordt bestuurlijk overeengekomen dat de gemeenten, provincies en
waterschappen tezamen een evenredig deel krijgen in de signaalwaarde van het EMU-tekort van 2,5% van het bbp
die het Rijk in die jaren zelf hanteert. Bij een tekort groter dan deze signaalwaarde vond het Rijk dat het
begrotingsbeleid moest worden bijgesteld. Het evenredige deel voor de gezamenlijke decentrale overheden in de
ruimte voor een EMU-tekort bedraagt 0,5% van het bbp. De evenredigheid is hierbij afgeleid van begrotingstotalen
van de verschillende overheidslagen. Het aandeel van gemeenten in de EMU-tekortnorm voor de decentrale
overheden wordt op 0,38% van het bbp vastgesteld (Ministerie van Financiën, 2014).
Met ingang van 2004 wordt naar aanleiding van de invoering van de chartale euro met het nieuwe Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) aan gemeenten de plicht opgelegd om ieder kwartaal de
omvang en de samenstelling van hun financieel vermogen via de zogenaamde IV-3 informatie aan het Centraal
Bureau voor de Statistiek op te geven. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese regelgeving. De informatie
wordt door de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank gebruikt om de hoogte van de overheidsschuld
van een lidstaat te monitoren.
Omdat de hoge EMU-tekorten in 2003 en 2004 ook door gemeenten worden veroorzaakt, besluiten de ministers
van Financiën en Binnenlandse Zaken ook dat elke gemeente naast de IV-3 kwartaalinformatie in het najaar met
een EMU-enquête een raming aan het Centraal Bureau voor de Statistiek afgeeft van het begrote EMU-saldo in
het lopende jaar, in het komende jaar en in het daarop volgende jaar, zodat het Rijk bij een dreigende overschrijding
tijdig kan ingrijpen. Het Rijk wil niet weer verrast worden door hoge EMU-tekorten van gemeenten.
De norm van een begroting in evenwicht wordt vervangen door een norm voor het structureel EMU-tekort.
Nederland is niet het enige land dat met een buitensporige tekortprocedure krijgt te maken. Landen als Duitsland,
Frankrijk en Italië kampen al langer met hoge financieringstekorten en nog steeds met een hoge EMU-schuld. De
begrotingsdoelstelling van de preventieve arm van het Stabiliteits- en Groeipact van een begroting in evenwicht of
een overschot blijkt een loze kreet. Het toezicht van de Europese Commissie krachtens de correctieve arm heeft
in aanloop naar de invoering van de chartale euro ook te weinig effect. De Europese regelgeving wordt daarom
eind juni 2005 aangepast, zodat de Europese Commissie meer grip krijgt op het begrotingsbeleid van de
Eurolanden.
De begrotingsdoelstelling van de preventieve arm wordt vervangen door een middellange termijndoelstelling
(MTO) voor het zogenaamde structurele EMU-saldo. Deze MTO geldt voortaan in aanvulling op de 3% EMUtekortnorm en is een numerieke beperking aan het voor conjunctuur geschoonde structurele EMU-tekort. De
Europese Commissie stelt deze MTO voor het structurele EMU-tekort eens in de vier jaar per lidstaat vast en
iedere lidstaat moet met zijn begrotingsbeleid streven naar deze voor de lidstaat specifieke MTO.
De correctieve arm wordt aangepast om het toezicht van de Europese Commissie en de Europese Raad te
versterken. Bij een buitensporige tekortprocedure stelt de Europese Commissie voortaan eisen aan het tempo
waarmee de desbetreffende lidstaat met zijn begrotingsbeleid naar het structurele EMU-tekort van zijn MTO moet
toegroeien. Deze aanbevelingen van de Europese Commissie worden door de Europese Raad met een
gekwalificeerde meerderheid bekrachtigd. Daarbij is in de regelgeving een ondergrens voor de minimale verbetering
van het structurele EMU-tekort opgenomen van 0,5% van het bbp per jaar (Europese Commissie, 2006; 2017a).
De correctieve arm wordt daarbij met sancties uitgebreid. Van een lidstaat die geen gehoor geeft aan de
aanbevelingen van de Raad, kan een storting van een renteloos depot worden verlangd. Het renteloos depot kan
vervolgens worden omgezet in een boete. De boete bedraagt minimaal 0,2% van het bbp en maximaal 0,5% van
het bbp per jaar (Europese Commissie, 2017a).
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Het structurele EMU-tekort van de MTO is het EMU-saldo dat is gecorrigeerd voor de effecten van conjunctuur.
De norm voor het structurele EMU-tekort van de MTO mag van de regelgeving maximaal -1% van het bbp
bedragen. Deze numerieke norm voor het structurele financieringstekort is een sturingsvariabele voor het
begrotingsbeleid, die Buchanan (1967) het meest geschikt achtte voor het beheersen van de ontwikkeling van de
overheidsschuld van een land (zie paragraaf 2.3). Het werkelijke EMU-saldo dat onder deze norm is toegestaan,
wijkt door de stand van de conjunctuur af van de norm zelf. Bij een recessie volgt uit de norm een groter toegestaan
EMU-tekort, zodat een lidstaat schuldfinanciering voor macro-economische stabilisatie kan gebruiken. Bij
hoogconjunctuur volgt uit de norm een ondergrens voor een positief EMU-saldo, waarmee de schuld moet worden
afgebouwd.
Bij het vaststellen van een norm voor het structurele EMU-tekort van een lidstaat brengt de Europese Commissie
feitelijk drie normen voor het structurele EMU-tekort in beeld. De kleinste uitkomst van deze drie benaderingen
is de land specifieke norm voor het structurele EMU-tekort voor een lidstaat.
Ten eerste kijkt de Europese Commissie bij welke norm het werkelijke EMU-tekort gegeven de uitslagen van het
begrotingstekort van een lidstaat als gevolg van conjunctuur binnen een tekort van 3% van het bbp blijft. Bij een
lidstaat met grote conjunctuurschommelingen van de economie en een hoge gevoeligheid van de overheidsuitgaven
voor conjunctuur ligt deze norm voor het structurele EMU-tekort dichter bij 0% van het bbp.
Ten tweede kijkt de Europese Commissie welke EMU-tekortnorm gegeven de trendmatige economische groei
nodig is voor een evenwichtsschuld van 60% van het bbp. Als een lidstaat een hogere EMU-schuld dan 60% van
het bbp heeft, wordt op die uitkomst vervolgens aanvullend een afslag toegepast. Er wordt ook een afslag toegepast
als de overheid op de lange termijn (40 jaar) een houdbaarheidstekort heeft.
Ten derde geldt de uiterste grens voor de norm voor het structurele EMU-tekort van 1% van het bbp uit de
verordening zelf.
De Europese begrotingsnormen worden wettelijk verankerd.
Met het uitbreken van de kredietcrisis van 2008 worden ook de overheidsfinanciën van Nederland hard geraakt
met negatieve gevolgen voor het EMU-tekort. In Nederland wordt een aanvullend beleidsakkoord Werken aan
toekomst (2009) in aanvulling op het regeerakkoord Samen werken, samen leven (2007) overeengekomen. Naast tijdelijke
stimuleringsmaatregelen wordt hierin besloten tot de wettelijke vastlegging van de tekortreductie van de
Nederlandse overheid in latere jaren.
Met een wet genaamd Tekortreducering Rijk en Medeoverheden (TReM) wil het Rijk meer sturing op het EMUsaldo krijgen. In de toekomst moet het hoge EMU-tekort van de beoogde wet met minimaal 0,5% van het bbp per
jaar worden afgebouwd. In het wetsontwerp TReM wordt voor de gezamenlijke gemeenten, provincies en
waterschappen een vaste EMU-tekortruimte van 0,5% van het bbp voor gerealiseerde EMU-tekort vastgelegd. Van
deze EMU-tekortruimte is 0,38% van het bbp voor de gezamenlijke gemeenten afgezonderd (Tweede Kamer,
vergaderjaar 2009–2010, 32 123 IXB, nr. 4).
Het wetsontwerp TReM wordt echter niet bij de Tweede Kamer ingediend, doordat de kredietcrisis omslaat in een
Europese overheidsschuldencrisis en er op Europees niveau wordt besloten het Europese begrotingstoezicht op
de lidstaten verder aan te scherpen. Onder druk van de financiële markten wordt onder leiding van Duitsland en
Frankrijk in maart 2011 tussen de Eurolanden en enkele niet-eurolanden het Europlus Pact overeengekomen. In
het Europlus Pact wordt voorgesorteerd op een aanscherping van het Stabiliteits- en Groeipact en de invoering
van het zogenaamde Europees Semester. Dit is een planning en control cyclus voor het macro-economisch toezicht
en het begrotingstoezicht van de Europese Commissie op de lidstaten.
Met een zogenaamd Six Pact wordt vervolgens het Stabiliteits- en Groeipact met ingang van 13 december 2011
aangescherpt (Europese Commissie, 2017a). Ondertussen wordt in de Europese Unie door de voortdurende
instabiliteit van het monetaire systeem verder onderhandeld over een verdere aanscherping van het Stabiliteits- en
~ 123 ~

Groeipact. Maar een voorstel voor het wijzigen van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie
om de regels uit het Six Pact een stevige basis te geven wordt door de Britse premier Cameron geblokkeerd.
De Europese Raad besluit daarop om de aanscherping van de begrotingsregels van het Stabiliteits- en Groeipact
in een apart verdrag vast te leggen. Het aanvullende Verdrag inzake Coördinatie, Stabiliteit en Bestuur
(Tractatenblad 2012, nr. 51) wordt op 2 maart 2012 door de welwillende lidstaten, waaronder alle eurolanden,
ondertekend en treedt in werking op 1 januari 2013 (Europese Commissie, 2017a). De lidstaten die het aanvullende
verdrag ondertekenen, moeten voor 1 januari 2014 de begrotingsvereisten uit dat verdrag verankeren in de nationale
wetgeving. De Europese Commissie krijgt de rol van toezichthouder op de naleving van het verdrag. In het verdrag
is opgenomen dat de Europese Commissie te zijner tijd een voorstel doet om de bepalingen uit het verdrag op een
later moment in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie te integreren (Europese Commissie,
2017b).
De begrotingsvereisten van het aanvullende verdrag dubbelen met de nieuwe bepalingen uit de verordeningen van
het Stabiliteits- en Groeipact zelf. De EMU-schuld mag niet hoger zijn dan 60% van het bbp en als dat wel het
geval is, moet deze schuld per jaar met 1/20ste deel van de overschrijding worden teruggedrongen. Het EMUtekort mag niet hoger zijn dan 3% van het bbp en het structurele EMU-tekort van de middellange
termijndoelstelling (MTO) mag maximaal 0,5% van het bbp bedragen. Als de EMU-schuld beduidend lager is dan
60% van het bbp dan mag het structurele EMU-tekort van de MTO maximaal 1% van het bbp bedragen. De
overheidsuitgaven zelf mogen bij een schuld hoger dan 60% van het bbp per jaar niet meer stijgen dan het
percentage van de potentiële economische groei (Tractatenblad 2012, nr. 51).
Een houdbare overheidsschuld eist een gelijkwaardige bijdrage van de decentrale overheden.
Minister van Financiën De Jager dient naar aanleiding van de Europese reactie op de overheidsschuldencrisis op
25 september 2012 het wetvoorstel Houdbare overheidsfinanciën in bij de Tweede Kamer (vergaderjaar 2012–
2013, 33 416, nr. 3). Het is de opvolger van het wetsontwerp TReM van zijn voorganger minister Bos, dat in de
prullenbak verdwijnt. Het ontwerp van de nieuwe wet gaat uit van een norm voor het maximale EMU-tekort voor
iedere individuele gemeente en de mogelijkheid van een nationale sanctie als gemeenten die individuele norm
overschrijden.
In advies op de consultatie van het wetsontwerp pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2012; Van der
Lei, 2012a) voor het loslaten van een individuele EMU-tekortnorm per gemeente. Gemeenten lenen hoofdzakelijk
voor investeringen. Door veelvuldige schommelingen in de hoogte van investeringen van individuele gemeenten
is een individuele EMU-tekortnorm ongeschikt. Als mogelijk alternatief adviseert de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten het instellen van een plafond voor de bruto EMU-schuld van gemeenten van 130% van de
gemeentelijke inkomsten.
In de uiteindelijke Wet houdbare overheidsfinanciën van 11 december 2013 (Staatsblad nr. 531) is de individuele
EMU-tekortnorm per gemeente vervangen door een coördinatiemechanisme. Bestuurlijk moeten de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen met het Rijk elke
kabinetsperiode een macronorm voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten, provincies en
waterschappen overeenkomen. Uitgangspunt voor dit macroplafond voor het EMU-tekort van de decentrale
overheden is een gelijkwaardige bijdrage aan het terugdringen van het EMU-tekort van Nederland.
Het vertrekpunt voor het bepalen van de gelijkwaardige bijdrage is volgens het tweede lid van artikel 3 van de Wet
houdbare overheidsfinanciën het aandeel van de decentrale overheden in de collectieve uitgaven. Wel moeten bij
het bepalen van de hoogte van het macroplafond de ramingen van het Centraal Planbureau voor het EMU-tekort
van de gezamenlijke gemeenten, provincies en waterschappen worden betrokken. Ook moeten de schuldposities,
de aanwezige geldelijke vermogens en de investeringsopgaven van deze overheidslagen worden meegewogen.
Voor Nederland bedraagt de MTO in die jaren een maximaal structureel EMU-tekort van 0,5% van het bbp. Uit
deze norm volgt dat Nederland in economisch goede tijden een positief EMU-saldo moet hebben om op een voor
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conjunctuur geschoond EMU-tekort van maximaal 0,5% van het bbp uit te komen. Het betekent dat het
macroplafond voor het EMU-saldo van de gezamenlijke gemeenten, provincies en waterschappen op basis van een
gelijkwaardige bijdrage op nul procent of zelfs op een positief percentage kan worden vastgesteld. Voor 2016 wordt
het macroplafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke decentrale overheden op 0,4% van het bbp
vastgesteld en voor 2017 op 0,3% van het bbp (VNG, IPO, UvW, 2015). Het Centraal Planbureau raamt in de
Middellangetermijnverkenning 2018-2021 (2016a) de EMU-tekortruimte voor decentrale overheden op structureel 0,2%
van het bbp per jaar.
De koepels van de gemeenten, provincies en waterschappen moeten van de Wet houdbare overheidsfinanciën de
EMU-tekortruimte onder het macroplafond onderling tussen deze drie bestuurslagen verdelen. Elke gemeente
heeft daarnaast een zogenaamde EMU-referentiewaarde, die is afgeleid van de totale EMU-tekortruimte voor
gemeenten. Gemeenten hoeven met hun begrotingsbeleid niet op deze referentiewaarde te sturen. Pas als
gemeenten gezamenlijk de totale EMU-tekortruimte die hen is toebedeeld, overschrijden, kan deze individuele
referentiewaarde een rol gaan spelen. Deze gemeenten kunnen dan worden gedwongen hun individuele EMUsaldo te verbeteren tot onder de referentiewaarde. Met de referentiewaarden kunnen ook gericht sancties aan
individuele gemeenten worden opgelegd.
Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 wordt echter geen onderlinge verdeling van de EMU-tekortruimte van de
gezamenlijke decentrale overheden afgesproken. Met minister van Financiën Dijsselbloem wordt afgesproken dat
de gemeenten, provincies en waterschappen gewoon hun investeringsvoornemens uitvoeren en afzien van een
onderlinge verdeling van de EMU-tekortruimte. Als gevolg van deze afspraak worden voor de jaren 2016, 2017 en
2018 geen individuele EMU-referentiewaarden aan gemeenten meegedeeld (IPO, VNG & UvW, 2015).
Het maatregelenbeleid en betrouwbare informatie voor beheersing van de ontwikkeling van de schuld.
In de Wet houdbare overheidsfinanciën is de mogelijkheid opgenomen dat een eventuele boete uit Europa door
kan worden vertaald naar een korting op het gemeentefonds als gemeenten hebben bijgedragen aan de
overschrijding van de EMU-tekortnormen door Nederland. Daarnaast bevat de wet nog een nationaal
maatregelenbeleid, dat los staat van Europese sancties. Als de gezamenlijke gemeenten, provincies en
waterschappen bij herhaling het macroplafond voor hun EMU-tekort overschrijden, kan de minister van Financiën
met een Algemene Maatregel van Bestuur maatregelen aan bijvoorbeeld gemeenten opleggen om het EMU-tekort
terug te dringen, zoals een investeringsplafond, een plafond voor leningen of een geldelijke sanctie.
De EMU-enquête waarin gemeenten voor 15 november aan het Centraal Bureau voor de Statistiek het begrote
EMU-saldo voor het lopende jaar, het komende jaar en het daar op volgende jaar opgeven, blijft als instrument
bestaan. Daarnaast volgt het Centraal Bureau voor de Statistiek het EMU-tekort van gemeenten aan de hand van
de sinds 2004 verplichte kwartaalrapportages en jaarrapportage IV-3 over de realisatie van de begroting.
Met ingang van 2017 moeten gemeenten krachtens een wijziging van het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten van 5 maart 2016 (Staatsblad nr. 101) ook een prognose van de balans bij de begroting
en bij ieder jaar van de meerjarenraming opnemen. Met deze laatste maatregel verwacht het Rijk dat gemeenten
een betere raming van de toekomstige kasstromen en dus van het begrote EMU-saldo maken. De EMU-enquête
blijkt in alle jaren dat de enquête wordt ingeleverd, een slechte voorspeller te zijn van het daadwerkelijk gerealiseerde
EMU-saldo door gemeenten.
De Europese regels hebben een onbedoelde bijwerking.
Door mij (Van der Lei, 2015a) is kritiek geuit op de mogelijk negatieve impact van de Europese begrotingsregels
van het Stabiliteits- en Groeipact op gemeenten. De EMU-overschotten die Nederland van de Europese norm
voor het structureel EMU-tekort in economisch goede tijden moet realiseren, zet nationaal de ruimte voor EMUtekorten van de gemeenten, provincies en waterschappen onder druk. Ruimte voor EMU-tekorten van gemeenten,
provincies en waterschappen betekent een nog groter EMU-overschot en dus minder begrotingsruimte voor de
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centrale overheid zelf. Dit leidt op termijn tot een vergaande afbouw van de overheidsschuld van het Rijk zelf en
dat zal de nationale politiek hoogstwaarschijnlijk niet accepteren.
Macro-economische stabilisatie met schuldfinanciering is in Nederland bij de centrale overheid belegd. Gemeenten
lenen juist hoofdzakelijk voor investeringen. De uitgaven van gemeenten aan investeringen worden ieder jaar hoger
door onder andere bevolkingsgroei en inflatie. Daardoor zijn de netto-investeringen (het verschil tussen de bruto
investeringen en afschrijvingslasten) van gemeenten (provincies en waterschappen) normaal gesproken positief en
leiden daardoor tot een structureel financieringstekort. Door de nationale politieke druk zal al snel een te kleine
EMU-tekortruimte aan gemeenten worden toegekend, waardoor de ruimte van gemeenten voor leningen voor
investeringen wordt verdrukt. Hierdoor blijven de investeringen van gemeenten achter en blijven maatschappelijke
opgaven liggen en wordt de economische groei en werkgelegenheid onnodig aangetast. Dit is een ongewenste
bijwerking van de Europese regels van het Stabiliteits- en Groeipact.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2016) heeft vanwege deze kritiek in een brief aan de Tweede Kamer
en de Eerste Kamer aandacht gevraagd voor deze ongewenste bijwerking van de Europese regels van het
Stabiliteits- en Groeipact. De vereniging pleit voor het opnemen van een vaste EMU-tekortruimte van voldoende
omvang voor lokale overheidsinvesteringen in de Europese regels naast de norm voor het structureel saldo van de
MTO, zodat lokale overheden altijd voldoende ruimte voor leningen hebben om lokale publieke investeringen uit
te voeren.
Wat in de volgende paragraaf en hoofdstukken terugkeert.
Het trendmatig begrotingsbeleid van het Rijk moet voldoen aan de Europese norm voor het structureel EMUtekort. De ruimte onder het pad voor het EMU-saldo dat volgt uit het trendmatig begrotingsbeleid en de norm
voor het structurele EMU-tekort, moet aan het begin van een kabinetsperiode worden verdeeld tussen de centrale
overheid en de gezamenlijke lokale overheden. De Wet houdbare overheidsfinanciën gaat daarvoor uit van een
gelijkwaardige bijdrage van gemeenten, provincies en waterschappen aan het terugdringen van de overheidsschuld.
De EMU-tekortruimte die volgt uit het begrotingsbeleid aan het begin van een kabinetsperiode, moet van de wet
in beginsel worden verdeeld op basis van de aandelen in de totale collectieve uitgaven.
Op deze uitgangspunten voor de verdeling is kritiek. Gemeenten (provincies en waterschappen) doen niet aan
macro-economische stabilisatie met lopende consumptieve uitgaven en hebben voor hun investeringen een vaste
EMU-tekortruimte nodig. De investeringsuitgaven stijgen namelijk trendmatig met de inflatie, economische
productiviteitsgroei en bevolkingsaanwas. Op deze kritiek wordt in paragraaf 3.8 en in hoofdstuk 6 teruggekomen.
Gemeenten leveren met de EMU-enquête een raming van hun verwachte EMU-saldo aan het Centraal Bureau
voor de Statistiek. Op de levering van deze EMU-enquêtes aan de centrale overheid wordt eveneens in paragraaf
3.8 teruggekomen.

§ 3.8 Voorstel voor het wijzigen van het stelsel voor het bewaken van houdbare gemeentefinanciën.
Met bepalingen in de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden, de Wet houdbare
overheidsfinanciën, de Financiële-verhoudingswet en de onderliggende regelgeving wil de centrale overheid
voorkomen dat gemeenten financieel ontsporen. Van de onderliggende regelgeving is vooral het Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van belang. Achterliggende motieven van de centrale overheid
voor het bewaken van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën zijn het garanderen van de continuïteit van het
bestuur en de publieke dienstverlening door gemeenten, het bewaken van de kredietwaardigheid van de
Nederlandse overheid en het bewaken van de monetaire en macro-economische stabiliteit.
Met bepalingen uit de hiervoor genoemde vier wetten en de onderliggende regelgeving worden voorschriften
opgelegd aan de inrichting van de gemeentebegroting, de gemeenterekening en de financiële organisatie en aan het
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financieel beleid en het financieel beheer. Daarnaast bevatten deze wetten en onderliggende regelgeving bepalingen
voor de wijze waarop bij (een dreiging van) ontsporende gemeentefinanciën moet worden gehandeld. Dit zijn regels
voor het begrotingstoezicht op gemeenten en voor het toekennen van saneringssteun aan gemeenten met
onoverkomelijke financiële problemen.
In deze slotparagraaf worden vanuit de conclusies over, kritiek op en vragen bij het huidige stelsel uit de voorgaande
paragrafen van dit hoofdstuk voorstellen gedaan voor de doorontwikkeling van het stelsel om de houdbaarheid
van de gemeentefinanciën te bewaken.
Kan de raad zijn rol als toezichthouder wel waarmaken?
Met de dualisering van de Gemeentewet is de rolverdeling tussen de raad en het college van een gemeente gewijzigd.
Het college stuurt de ambtelijk organisatie aan en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van
het gemeentebeleid. De raad geeft het college kaders mee voor het beleid en houdt toezicht op de uitvoering van
het beleid door het college. De raad krijgt daarbij ondersteuning van een onafhankelijke griffier. Onder dit toezicht
valt ook het toezicht op de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
Voor dit begrotingstoezicht door de raad geldt dezelfde wettelijke norm als de begrotingsnorm voor het provinciaal
toezicht uit de Gemeentewet. Daarnaast wordt de raad in de verplichte paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing van de programmabegroting en de programmaverantwoording met een berekening van het
weerstandsvermogen apart geïnformeerd of de houdbaarheid van de gemeentefinanciën voldoende is. De vraag is
of raadsleden dit toezicht op de houdbaarheid van de gemeentefinanciën kunnen waarmaken.
Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers waar geen wettelijke bekwaamheidseisen aan worden gesteld. De meeste
raadsleden ontberen daarom voldoende financiële kennis van gemeentefinanciën. De verplichte functie griffier die
de raad bijstaat, is ook geen financieel deskundige. Door de in de regel schaarse aanwezigheid van financiële
deskundigheid in de raad kan hij zijn rol als toezichthouder op de houdbaarheid van de gemeentefinanciën slecht
zelf waarmaken. Daarbij zijn raadsleden volksvertegenwoordigers. Doordat het budgetrecht bij de raad is belegd
en er bij de begrotingsbehandeling voor verschillende groepen uit de samenleving politiek moet worden gescoord,
ligt juist het gevaar van overbevissing van de begrotingsvijver op de loer. Common pool-problemen en wars of attrition
ondermijnen de rol van de raad als bewaker van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
In de rolverdeling na de dualisering werkt de accountant voor de raad. De financiële informatie in de jaarrekening
wordt gecontroleerd door een onafhankelijk accountant. De accountant geeft in een verklaring een oordeel over
het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de achterliggende beheershandelingen. De
accountant controleert niet het jaarverslag, maar beoordeelt of de informatie daarin in overeenstemming is met de
jaarrekening. Vanwege deze onafhankelijke controle kan de raad erop vertrouwen dat bij een goedgekeurde
jaarrekening de informatie in de jaarrekening getrouw is, overeenkomstig de voorschriften uit het BBV is opgesteld
en de geautoriseerde budgetten niet zijn overschreden.
Maar de accountant doet met zijn oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening geen
uitspraak over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Die rol is bij gedeputeerde staten van de provincie, die
het begrotingstoezicht uitvoert, belegd. Ook geeft de accountant geen verklaring af over de getrouwheid van de
programmaverantwoording en de paragrafen die juist voor de raad zijn bedoeld. De accountant kijkt alleen of de
programmaverantwoording met de paragrafen verenigbaar is met de jaarrekening.
De gemeentelijke rekenkamer(-functie) heeft bij begrotingsvoorstellen en bij het onderzoeken van de rekening
door de raad geen rol. De gemeentelijke rekenkamer houdt zich niet jaarlijks bezig met het beoordelen van de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
Van raadsleden wordt dus verwacht dat zij zonder kennis en zonder bijstand van deskundigen toezicht houden of
het college en zijzelf wel een financieel verantwoord beleid voeren, terwijl raadsleden daar in tweede instantie pas
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op letten. Raadsleden kunnen daarom hun rol als toezichthouder op de houdbaarheid van de gemeentefinanciën
niet goed waarmaken.
Het toezicht door de raad op de houdbaarheid van de gemeentefinanciën kan worden verbeterd door de raad te
laten ondersteunen door een onafhankelijk deskundige met gezag. De onafhankelijke accountant controleert juist
in opdracht van raad de financiële informatie in de jaarrekening van een gemeente en aan de accountant worden
wettelijke bekwaamheidseisen op het gebied van financiën gesteld. Door het accountantsoordeel uit te breiden met
een continuïteitsverklaring, waarin de accountant op basis van de jaarstukken een oordeel geeft over de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën, wordt het begrotingstoezicht door de raad versterkt.
Geven de gemeentebegroting en gemeenterekening voldoende inzicht in de houdbaarheid van de financiën?
Het BBV bevat eigenstandige voorschriften voor de inrichting van de begroting en jaarstukken en voor de
waarderingsgrondslagen van de bezittingen, schulden en resultaatbepaling. Wordt de raad met de regels voor de
inrichting van de begroting en jaarstukken goed bediend om een oordeel over de gemeentefinanciën te vormen?
Het BBV geeft met de regels voor de inrichting van de begroting en de jaarstukken iedere doelgroep zijn eigen
documenten. Dit levert zeer dikke begrotingen en zeer dikke jaarstukken op, waarin dezelfde financiële informatie
meerdere keren in gewijzigde vorm voorbijkomt. Doordat de informatie vanuit een steeds ander perspectief wordt
aangeboden, is er geen één op één aansluiting tussen de verschillende deelverantwoordingen.
De in de regel meer dan honderd pagina’s en niet zelden meer dan tweehonderd pagina’s dikke begrotingen en
jaarstukken ontmoedigen raadsleden (en andere gebruikers) juist in de uitoefening van hun taak. Door het
verspreiden van de essentiële financiële informatie over vele pagina’s wordt raadsleden juist een helder zicht op de
gemeentefinanciën ontnomen en mist het gemiddelde raadslid een volledig overzicht van de financiën van de
gemeente. Door het belichten van de financiën vanuit verschillende perspectieven wordt verwarring gecreëerd.
Zo gaan de begroting en jaarstukken tegenwoordig uit van drie exploitatieresultaten. Ten eerste gaan ze uit van een
zogenaamd saldo van de baten en lasten. Ten tweede gaan ze uit van het zogenaamde resultaat. Ten derde gaan ze
vanwege de begrotingsnorm uit de Gemeentewet uit van een structureel exploitatieresultaat. Wat is nu het
exploitatieresultaat waarop de raad moet sturen?
De programmabegroting en de programmaverantwoording, die juist voor de gemeenteraad zijn bedoeld, bevatten
ook niet alle noodzakelijke financiële informatie. Het BBV mist voorschriften die de autorisatie van
investeringskredieten faciliteren, terwijl investeringen juist van grote invloed zijn op de omvang van het financieel
vermogen en dus op de hoogte van de schuld. Ook zijn er geen voorschriften om een overzicht van de leningen
en een overzicht van de subsidies op te nemen. Het BBV bevat geen voorschriften om de baten ook per
inkomstenbron (algemene uitkering, bijstandsbudget, opbrengst onroerendezaakbelasting, rente, etc.) en de lasten
ook per economische bestedingscategorie (lonen, werknemerspremies, afschrijvingen, rente, bijstandssubsidies,
etc.) te presenteren. Deze overzichten zijn juist nuttig voor inzicht in de gemeentefinanciën.
Raadsleden worden door de dikke begrotingen en jaarstukken en de huidige uiteenlopende perspectieven slecht
bediend om toezicht op de financiën van de gemeente uit te voeren. Door de keuze om met het BBV iedere
doelgroep in de begroting en jaarstukken apart te bedienen is door de overvloed van gegevens juist sprake van een
gebrek aan transparantie. Een begroting en begrotingsproces die beide weinig transparantie bieden, verhogen de
kans op hoge tekorten en schulden en vormen daarmee een gevaar voor de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën, luidt de opvatting in de internationale economische literatuur (Alt & Lassen, 2006; Shi &
Sevenson, 2006; Alesina et al., 2008). Het slechte inzicht dat door dit gebrek ontstaat, kan tot hogere tekorten en
schulden leiden, omdat bestuurders en het ambtelijk apparaat vanwege opportunisme, eigen belang en verkeerde
keuzes hogere schulden kunnen aangaan zonder zich daarover te verantwoorden. Het gebrek aan transparantie die
de gemeentebegroting en gemeenterekening bieden, vormt in Nederland een bedreiging voor de houdbaarheid van
de gemeentefinanciën.
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Heldere en bondige begrotingen en jaarstukken waarin de essentiële informatie maar een keer voorbijkomt, bieden
in combinatie met scholing en voorlichting aan bestuurders, raadsleden, journalisten en inwoners meer
transparantie en een betere basis voor de bestuurlijk besluitvorming en het toezicht daarop. De voorschriften van
het BBV moeten juist zijn gericht op transparantie. Dit wordt niet bereikt door zoveel mogelijk gegevens te
verstrekken, maar door de essentiële informatie eenmaal duidelijk en begrijpelijk te presenteren en raadsleden en
andere gebruikers zonder financiële achtergrond te helpen met het doorgronden van de materie. Hiervoor moeten
de regels van het BBV voor de inrichting van de begroting en jaarstukken worden aangepast.
Specifieke informatie in de begroting en jaarstukken over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
In de jaren dertig van de vorige eeuw is er met de begrotings- en rekeningvoorschriften voor gekozen om in de
begroting en rekening van gemeenten een onderscheid te maken tussen uitgaven voor investeringen in
kapitaalgoederen en lopende consumptieve uitgaven. Daarbij mocht alleen worden geleend voor investeringen. Het
huidige BBV schrijft de methode van dubbelboekhouden in baten en lasten volgens een verplichtingenstelsel voor.
Een dergelijk stelsel kent een vermogensbalans voor het bijhouden van de waarde van de bezittingen en schulden
en een exploitatierekening. Met een dergelijk stelsel en een gouden regel als begrotingsnorm wordt geld lenen voor
lopende consumptieve uitgaven op de exploitatierekening ontmoedigd (Musgrave, 1939b; Buiter, 1999).
Voor het vormen van een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën schrijven de Gemeentewet en
het BBV, zoals hiervoor ook is aangegeven, drie verschillende exploitatieresultaten voor. In de eerste plaats wordt
in het overzicht van de baten en lasten een resultaat na mutatie van de bestemmingsreserves gepresenteerd. Dit
resultaat staat ook apart vermeld op de vermogensbalans als onderdeel van de vrije reserve van het netto vermogen.
In het overzicht van de baten en lasten is daarnaast een exploitatiesaldo voor mutatie van de bestemmingsreserves
opgenomen. Ten derde wordt er voor het wettelijk begrotingstoezicht door de raad en de provincie nog een
resultaat voorgeschreven van de mate waarin de structurele lasten door structurele baten worden gedekt.
In de verplichte paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt aan de raad inzicht gegeven in het
weerstandsvermogen, waarmee de raad een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën kan vormen.
Het concept weerstandsvermogen is verwant aan het leerstuk houdbare overheidsfinanciën van landen, dat in
hoofdstuk 2 is behandeld. De (vrije) reserves van het netto vermogen moeten bij het concept weerstandsvermogen
een zekere omvang hebben om de financiële gevolgen van toekomstige risico’s op te vangen en dus altijd groter
dan nihil zijn. Uit hoofdstuk 2 blijkt dat dit solvabiliteitscriterium in de internationale economische literatuur niet
is omarmd om de houdbaarheid van de financiën van landen in beeld te brengen (Unger, 2005; Da Costa & JuanRamon, 2006). In de Nederlandse economische literatuur is kritiek geuit op het toepassen van dit
solvabiliteitscriterium op gemeenten (Van der Lei, 2009b).
Er is ook kritiek op de begrotingsnorm uit de Gemeentewet en de voorschriften uit het BBV voor het beoordelen
van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. De regelgeving is te eenzijdig georiënteerd op de ontwikkeling
van de vrije balansreserves (Van der Lei, 2009b; 2014). Op de uitkomst van het exploitatieresultaat kunnen
gemeenten strategisch sturen (Loeff & Schaepkens, 2010). Er wordt te weinig tot geen aandacht besteedt aan de
ontwikkeling en omvang van het financieel vermogen (Van der Lei, 2009b; 2014; Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, 2014; 2015; 2016). De berekening van het weerstandsvermogen is moeilijk door raadsleden te
doorgronden (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2005) en gaat voor het solvabiliteitscriterium onterecht uit
van vrij aanwendbare reserves van minimaal nihil (Van der Lei, 2009b).
De kritiek heeft geleid tot aanvullende verplichtingen. Er moeten geprognotiseerde balansen voor de
meerjarenraming bij de begroting worden opgenomen en ook zes verplichte financiële kengetallen over de
financiële positie worden opgenomen in zowel de begroting als in het jaarverslag. Met deze balansen kan de
ontwikkeling van het financieel vermogen beter worden gevolgd. Met een goede set financiële kengetallen kan een
beter oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën worden gevormd, is het idee. De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten hanteert bij de openbare publicatie van financiële kengetallen van gemeenten op
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www.waarstaatjegemeente.nl voor enkele kengetallen, zoals voor het kengetal voor het exploitatieresultaat,
definities die afwijken van de wettelijk voorgeschreven kengetallen.
Deze bevindingen roepen de volgende vragen over het huidige stelsel op: Welk exploitatieresultaat is leidend voor
een oordeel over de uitkomst van de exploitatierekening?; Moet voor een oordeel over de houdbaarheid juist naar
de ontwikkeling en omvang van de vrije aanwendbare reserves of juist naar de ontwikkeling en omvang van het
financieel vermogen worden gekeken?; en Kan met de uitkomst van de berekeningsmethode voor het
weerstandsvermogen een goed oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën gevormd? Deze vragen
worden in hoofdstuk 4 beantwoord.
Beheersen van het leengedrag om de macro-economische monetaire stabiliteit te bewaken.
Nederland heeft voor leningen aan gemeenten gekozen voor een goedkoop geldpolitiek. Er zijn twee sectorbanken
in eigendom van de overheid die leningen en kortlopende kredieten aan gemeenten verstrekken. Leningen aan
gemeenten zijn Europees aangemerkt als schulden waaraan banken en beleggingsinstellingen dezelfde
solvabiliteitsvereisten kunnen toekennen als aan Nederlandse staatsobligaties. Daarom is voor leningen aan
gemeenten ook een 0% solvabiliteitsvereiste van toepassing en hoeven banken geen eigen vermogen als risicobuffer
voor deze leningen aan te houden.
Het 0% solvabiliteitsvereiste zorgt er samen met de regeling voor artikel 12 saneringssteun voor dat het
mechanisme van kredietrantsoenering bij de Nederlandse gemeenten niet werkzaam is. De twee sectorbanken
kunnen om deze redenen ook lagere rentetarieven aan gemeenten aanbieden. De sectorbanken monitoren door de
artikel 12 saneringssteunregeling niet de houdbaarheid van de gemeentefinanciën van individuele gemeenten en
doen weinig tot geen onderzoek bij het beoordelen van aanvragen voor leningen van gemeenten. Gemeenten zelf
lopen door de artikel 12 saneringssteunregeling geen herfinancieringsrisico.
De nationale regelgeving voor het beheersen van het leengedrag van gemeenten is gericht op het beheersen van
het renterisico als gevolg van het herfinancieren van leningen en het voorkomen van valutarisico’s. Er geldt een
limiet voor het aanhouden vreemd vermogen met een korte looptijd, de zogenaamde kasgeldlimiet. Ook geldt er
een ondergrens voor de spreiding van de vervaltermijnen van de portefeuille leningen met een lange looptijd en
lange rentevaste periode, de zogenaamde renterisiconorm. De budgettaire gevolgen van renteschokken worden
daarmee uitgesmeerd over de tijd. Leningen aan gemeenten mogen alleen in euro’s worden aangegaan, zodat
valutarisico’s door wijzigingen in wisselkoersen volledig zijn uitgesloten. De regels beperken daarnaast het gebruik
van risicovolle financieringsinstrumenten.
Gemeenten moeten hun overtollige middelen verplicht uitzetten bij de centrale overheid. Dit verkleint het risico
op een financieel vermogensverlies door faillissementen van tegenpartijen, door koersverliezen op beleggingen en
door ondeskundig gebruik van ingewikkelde financiële instrumenten. Deze beperking is echter voornamelijk
ingegeven om de EMU-schuld van Nederland te verlagen door consolidatie van de onderlinge schulden tussen het
Rijk en de gemeenten. Gemeenten mogen hun overtollige middelen daarom ook onderling uitlenen, want dat
verlaagt de EMU-schuld door consolidatie van onderlinge schulden ook.
De maatregel werkt bij een EMU-schuld lager dan 60% van het bbp contraproductief. Door de ogenschijnlijk
lagere EMU-schuld door consolidatie verflauwt de begrotingsdiscipline op nationaal niveau eerder, waardoor de
staatsschuld hoger wordt.
Gemeenten lopen op de gelden die ze uitlenen uit hoofde van de publieke taak, wel behoorlijke wanbetalingsrisico’s.
Voor deze verstrekte leningen gelden geen wettelijke eisen die de risico’s beperken.
Het voor conjunctuur geschoonde structurele EMU-tekort moet op basis van investeringen worden verdeeld.
De Europese begrotingsnormen voor de lidstaten van de Europese Unie gelden voor de totale overheidsfinanciën
en zijn daarom ook van toepassing op gemeenten. Van deze normen moet voor de totale overheidsfinanciën
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worden gestuurd op een structureel financieringstekort in termen van het EMU-saldo. Dat structureel tekort mag
geschoond voor conjunctuur maximaal 1% van het bbp bedragen als de EMU-schuld lager is dan 60% van het
bbp. Bij een hogere schuld bedraagt de begrenzing van het structureel EMU-tekort maximaal 0,5% van het bbp.
Elk nieuw kabinet moet van de Wet houdbare overheidsfinanciën voor de totale overheid een begroting van het
pad voor het EMU-tekort vaststellen, dat voldoet aan de Europese norm voor het structureel tekort van de MTO.
De EMU-tekortruimte voor de totale overheid moet vervolgens worden verdeeld tussen de verschillende
overheidslagen, waarbij het wettelijke uitgangspunt in beginsel een gelijkwaardige bijdrage aan het terugdringen van
de EMU-schuld is. Van de Wet houdbare overheidsfinanciën moet voor die verdeling tussen de centrale overheid
enerzijds en de gemeenten, provincies en waterschappen anderzijds in de eerste plaats worden uitgegaan van de
aandelen in de collectieve uitgaven. Daarnaast zijn aanvullende overwegingen voor de verdeling geformuleerd.
De norm voor het structurele EMU-tekort van de MTO eist in economisch goede tijden financieringsoverschotten
om de schuld af te bouwen. Afgezien van de aanvullende overwegingen leiden de uitgangspunten voor de verdeling
in goede tijden in beginsel tot geen EMU-tekortruimte voor gemeenten. Dat zet de onderhandelingen over de
verdeling van EMU-tekortruimte tussen de overheidslagen onder druk. Een groter aandeel voor gemeenten in het
jaarlijks toegestane structurele financieringstekort betekent een groter overschot voor de centrale overheid en dus
minder ruimte voor uitgaven door de centrale overheid, terwijl het economisch goed gaat.
Bij inflatie, een stijging van de productiviteit en bevolkingsgroei hebben gemeenten voor investeringsuitgaven
ruimte voor een EMU-tekort nodig, omdat de investeringsuitgaven daardoor trendmatig stijgen. Zonder die ruimte
moeten gemeenten exploitatieoverschotten behalen voor voldoende uitgaven aan investering en wordt het
financieel vermogen versterkt. Eventuele schulden worden dan afgebouwd. Er kan daardoor geen invulling aan het
profijtbeginsel worden gegeven en dat is nadelig voor de economische groei. Bij een goede financiële
vermogenspositie kan het bestaande bezit niet zwaarder worden belast met schuld. Om dit probleem weg te nemen
moet het beginsel in de Wet houdbare overheidsfinanciën voor de verdeling van de ruimte onder de norm voor
het structureel EMU-tekort worden aangepast.
De macro-economische stabilisatiefunctie met schuldfinanciering is in Nederland belegd bij de centrale overheid.
Het lenen door gemeenten voor lopende consumptieve uitgaven wordt met de wettelijke begrotingsnorm van
structureel sluitende baten en lasten uit de Gemeentewet ontmoedigd. Gemeenten lenen daarom hoofdzakelijk
voor investeringen. De centrale overheid leent voor stabilisatie van de economie en voor investeringen. Om deze
verschillen in gebruik van schuldfinanciering te faciliteren moet de Wet houdbare overheidsfinanciën juist niet
uitgaan van een gelijkwaardige bijdrage van gemeenten (provincies en waterschappen) in het terugdringen van de
EMU-schuld.
Door macro-economische stabilisatie loopt de schuld van centrale overheid op. Deze schuld moet tijdens
economisch betere tijden juist met overschotten van de centrale overheid zelf worden afgebouwd. Voor deze
functie van schuldfinanciering is geen ruimte onder de norm van het voor conjunctuur geschoonde structurele
EMU-tekort nodig. De conjunctuurcomponent van deze norm is daarvoor bedoeld.
De voor conjunctuur geschoonde ruimte onder de norm voor het structurele EMU-tekort is daarom de ruimte die
voor schuldfinanciering van overheidsinvesteringen moet worden benut. Om de verdeling van de EMUtekortruimte beter te faciliteren kan de Wet houdbare overheidsfinanciën voor deze verdeling van de ruimte voor
het structurele EMU-tekort tussen de centrale overheid, gemeenten, provincies en waterschappen in eerste instantie
beter uitgaan van de aandelen van de investeringen van elk van deze overheidslagen in de totale
overheidsinvesteringen. Op grond van aanvullende overwegingen kan daarvan dan worden afgeweken.
Het aandeel voor een EMU-tekort van de Wet houdbare overheidsfinanciën beperkt alleen het tekort van de
gezamenlijke gemeenten. Individuele gemeenten hebben door jaarlijks wisselende investeringsuitgaven vanwege
hun relatief kleine omvang ieder jaar een andere uitkomst voor het EMU-saldo en dat wordt niet door deze wet
beperkt. Economen veronderstellen een debt-Laffer-curve en door schuldfinanciering van overheidsinvesteringen
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ontstaat een positieve bijdrage aan de economische groei. Pas bij een hoge schuld wordt die bijdrage minder en
voorbij een bepaald punt zelfs negatief (Krugman, 1988; Patillo et al., 2011; Koetsier & Unger, 2011). Een vraag is
daarom: Laat de Europese norm voor het structurele EMU-tekort genoeg ruimte voor investeringen van de
Nederlandse overheid en de gezamenlijke gemeenten in het bijzonder?
De EMU-enquête kan met de komst van geprognotiseerde balansen vervallen.
De centrale overheid en de Europese Unie hebben voor het monetaire en macro-economische beleid informatie
nodig over de gemeentefinanciën. Gemeenten leveren met de zogenaamde IV-3 informatie financiële gegevens
over de begroting en de rekening aan de centrale overheid. De kwaliteit van deze informatie wordt bewaakt met
zogenaamde plausibiliteitstoetsen. Ook zijn er sancties bij aanlevering van informatie van slechte kwaliteit en het
Rijk kan herstel van deze slechte informatie vorderen.
Gemeenten leveren jaarlijks ook een EMU-enquête aan met een raming van de EMU-saldi voor het lopende en de
komende jaren. De ramingen uit deze EMU-enquêtes zijn weinig trefzeker. Gemeenten maken sinds kort een
prognose van de balans bij de begroting. Uit deze balansprognoses kan ook het EMU-saldo worden opgemaakt.
Deze balansprognoses hoeven gemeenten nog niet met de IV-3 informatie aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek te leveren.
Met het toevoegen van een geprognotiseerde balans bij de begroting kunnen gemeenten met de IV-3 informatie
over de begroting ook geraamde balansgegevens voor het komende jaar aanleveren. Op basis daarvan kan het
Centraal Bureau voor de Statistiek voor de centrale overheid een schatting van het begrote EMU-saldo maken.
Daarmee wordt de EMU-enquête om informatie over het begrote EMU-saldo van gemeenten in te winnen
overbodig en kan daarmee vervallen.
Voor een goedkoop geldpolitiek is blijvend een saneringssteunprocedure nodig.
Monetaire en macro-economische stabiliteit vragen om coördinatie of regels van de centrale overheid voor het
voorkomen van grote financieringstekorten en hoge schulden bij lokale overheden (Ter Minassian, 1997;
Plekhanov & Singh, 2006). De Europese begrotingsnormen zijn dan ook van toepassing op gemeenten. Voor het
continueren van de goedkoop geldpolitiek voor gemeenten moet de procedure voor artikel 12 saneringssteun
worden behouden. De voorliggende regeling van artikel 12 Financiële-verhoudingswet zorgt ervoor dat gemeenten
niet failliet worden verklaard en altijd hun schuldverplichtingen nakomen.
Maar door de regeling van artikel 12 saneringssteun is in Nederland kredietrantsoenering bij gemeenten niet
werkzaam. Gemeenten hebben dan ook geen herfinancieringsrisico. Daarbij zijn de Nederlandse gemeenten, zoals
uit paragraaf 5.4 zal blijken, in hoge mate afhankelijk van overdrachten van de centrale overheid en hebben ze een
klein belastinggebied. Dat verzacht de hardheid van de budgetbeperking in de financiële verhouding tussen de
centrale overheid en gemeenten (Prud’ Homme, 1995; Rodden et al., 2003; Kornai et al., 2003; Blöchliger & King,
2006; Crivelli et al., 2010). Ze worden dan bij financiële problemen eerder met geld van de centrale overheid gered.
Bij deze omstandigheden is voor het beheersen van de ontwikkeling en de hoogte van de schulden van gemeenten
regulering van hun leengedrag nodig. Plekenov & Singh (2006) constateren dat begrotingsnormen in dat geval het
beste werken. Numerieke begrotingsnormen die ex post werken, presteren daarbij beter (Von Hagen, 1991; Bunch,
1991; Alt & Lowry, 1994; Bohn & Imman, 1995; Poterba, 1996; Kieviet & Szakaly, 1996). Alesina & Perotti (1999)
vinden daarnaast dat de financiële verantwoording moet worden gebaseerd op internationaal algemeen aanvaarde
standaarden, want dat verbetert de werking van wettelijke begrotingsnormen. Deze begrotingsnormen kunnen
eventueel worden aangevuld met administratieve controles van hogerhand. Deze controles hebben wel als nadeel
dat ze het verantwoordelijkheidsbesef voor gezonde gemeentefinanciën van lokale bestuurders verder uithollen.
Gemeenten moeten zelf een beroep doen op de regeling voor artikel 12 saneringssteun. Door de afwezigheid van
kredietrantsoenering en de grote afhankelijkheid van overdrachten en het provinciaal begrotingstoezicht is bij de
bestuurders van Nederlandse gemeenten een sterk verminderd financieel verantwoordelijkheidsbesef te
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verwachten. Dit vergroot de kans dat bij financiële stress langer sprake is van ontkenning van de problemen en er
te lang wordt gewacht met een beroep op artikel 12 saneringssteun. Dit juist ook vanwege de korte zittingsduur
van de lokale bestuurders en politici in combinatie met de afschrikkende werking van de onder curatele stelling die
bij de procedure van artikel 12 saneringssteun hoort. Problemen worden dan eerder doorgeschoven naar een
volgende bestuursperiode.
Kortom de raad kan in zijn toezichthoudende rol zelf geen idee hebben van de financiële problemen, de financiële
problemen onderschatten of door common pool-problemen en wars of attrition die samenhangen met zijn politieke rol,
het oplossen van financiële problemen uitstellen. Bij langer wachten met een aanvraag voor steun loopt de
benodigde saneringssteun onnodig hoog op.
De hoogte van artikel 12 saneringssteun kan worden beperkt door gemeenten actief onder curatele te plaatsen in
plaats van op eigen aanvraag. Dit neemt ook de verwarring weg dat volgens de Faillissementswet gemeenten failliet
kunnen gaan. Bij het huidige stelsel kan een gemeente hypothetisch nog steeds failliet gaan, wanneer de minister
van Binnenlandse Zaken een aanvraag voor toegang tot de artikel 12 saneringssteunregeling afwijst. Bij het actief
van hogerhand ingrijpen bij gemeenten met financiële stress of potentieel onhoudbare gemeentefinanciën ontstaat
een onbetwijfelbare duidelijkheid bij kredietverstrekkers en leveranciers over de administratieve
insolventieprocedure voor gemeenten in Nederland.
De vraag is dan wie gemeenten actief onder curatele moet plaatsen en daarvoor de houdbaarheid van de financiën
van individuele gemeenten moet volgen. Moet het huidige provinciale begrotingstoezicht deze taak krijgen, of moet
deze taak bij de inspectie van het ministerie van Binnenlandse Zaken die nu de artikel 12 procedure uitvoert,
worden belegd, of moet deze taak aan het ministerie van de Financiën die is belast met het toezicht op de naleving
van de Europese begrotingsnormen, worden toebedeeld, of moet deze actieve insolventieprocedure bij een nieuw
nationaal instituut worden ondergebracht?
Het provinciaal begrotingstoezicht kan op centraal niveau met het saneringssteunbeleid worden samengevoegd.
Monetaire en macro-economische stabiliteit vragen om coördinatie of regels van de centrale overheid voor het
voorkomen van grote financieringstekorten en hoge schulden bij lokale overheden. Ook is de centrale overheid
gebaat bij de continuïteit van de publieke dienstverlening door gemeenten. Veel taken van gemeenten betreffen
nationale medebewindstaken, waarvoor de politieke verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de centrale overheid ligt.
De centrale overheid heeft daarom een stelselverantwoordelijkheid voor gezonde gemeentefinanciën en volgt
daarvoor al de ontwikkeling van het EMU-saldo en de hoogte van de EMU-schuld van gemeenten.
Het volgen van de EMU-schuld en het EMU-saldo wordt nu uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek, en het ministerie van Financiën draagt namens de centrale overheid de eindverantwoordelijkheid voor
eventuele correctieve maatregelen. De invulling van de stelselverantwoordelijkheid voor gezonde
gemeentefinanciën is echter gedelegeerd aan het huidige provinciale begrotingstoezicht. Hoofddoel van het
provinciaal begrotingstoezicht is daarbij: Het voorkomen dat een gemeente door financieel wanbeleid of beheer een beroep moet
doen op de artikel 12 saneringssteunregeling van de Financiële-verhoudingswet.
Het huidige provinciaal begrotingstoezicht op gemeenten vindt zijn oorsprong in de tijd dat Nederland deel
uitmaakte van het Franse keizerrijk. Er was toen nog geen wettelijke regeling voor noodsteun aan gemeenten. Een
regeling voor noodsteun is in de eerste helft van de twintigste eeuw ontstaan, toen de publieke taken van gemeenten
expandeerden. Het monetaire en macro-economische stabilisatiebeleid is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan.
Door deze historische evolutie van het stelsel voor het bewaken van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën is
een onnodige lappendeken ontstaan van verschillende instituties voor het invullen van de
stelselverantwoordelijkheid van de centrale overheid voor gezonde gemeentefinanciën.
Het aantal gemeenten in Nederland is door herindeling sterk afgenomen, terwijl door digitale uitwisseling via het
internet de financiële gegevens van gemeenten tijdig in groot detail op nationaal niveau beschikbaar zijn. Er zijn
minder gemeenten die financieel ontsporen, omdat er minder gemeenten zijn en de financiële informatie van
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gemeenten is op centraal niveau beschikbaar. Mijn onderzoek naar het houdbaarheidstekort van gemeenten (Van
der Lei, 2015a) laat zien dat door minder gemeenten en de digitale beschikbaarheid van financiële informatie het
monitoren van de houdbaarheid van de financiën van individuele gemeenten op centraal niveau binnen handbereik
ligt.
In paragraaf 3.2 is gewezen op de digitaal openbare informatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op
www.waarstaatjegemeente.nl met financiële kengetallen over de financiële positie van gemeenten. Ook die
voorziening maakt duidelijk dat monitoring van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën van individuele
gemeenten aan de hand van financiële kengetallen op nationaal niveau prima is te verwezenlijken.
De centrale overheid kan zelf dus door het monitoren van de financiën van individuele gemeenten aan de hand
van de IV-3 informatie over de begroting, de kwartaalrapportages en de jaarrekening doorlopend bewaken of er
gemeenten met financiële stress of onhoudbare gemeentefinanciën zijn. Met de uitbreiding van het
accountantsoordeel met een continuïteitsverklaring kan aanvullend worden gesteund op de lokale kennis van de
accountant. Voor het invullen van zijn stelselverantwoordelijkheid voor de gezondheid van de gemeentefinanciën
heeft de centrale overheid geen provincies die dicht bij de gemeenten staan, meer nodig. Met het monitoren van
de houdbaarheid van de financiën van individuele gemeenten kan tegelijkertijd ook de raming en realisatie van het
EMU-saldo van gemeenten worden gevolgd.
Daarbij presteert het huidige provinciaal begrotingstoezicht slecht (Van Zaalen, 2003; Allers, 2015; Raad voor de
Financiële verhoudingen, 2017). Het provinciaal beleid en de politiek-bestuurlijke relaties tussen provincies en de
inliggende gemeenten doorkruizen de onafhankelijkheid van het begrotingstoezicht. Bij een aantal provincies is
sprake van een kwetsbare personele bezetting. Regelmatig doen gemeenten een beroep op de regeling voor artikel
12 saneringssteun, doordat het provinciaal toezicht steken heeft laten vallen. Het is echter niet duidelijk of de
zwakke prestaties van het provinciaal toezicht het gevolg zijn van de dubbelrol van de provincies. Op de wettelijke
begrotingsnorm voor het toezicht is namelijk ook kritiek. Die heeft een blinde vlek (Van der Lei, 2014).
Met een monitor op basis van de IV-3 informatie en het actief onder curatele plaatsen van gemeenten met financiële
stress of potentieel onhoudbare gemeentefinanciën kan de centrale overheid invulling geven aan zijn
stelselverantwoordelijkheid voor houdbare gemeentefinanciën en de bijbehorende aandacht voor de monetaire en
macro-economische stabiliteit. Het uiteenlopen van het beleid voor het begrotingstoezicht tussen de provincies
wordt ermee opgeheven. Een vraag bij deze figuur is of het begrotingstoezicht van hogerhand op gemeenten,
waaronder ook de naleving van de Europese verplichtingen, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken moet
worden belegd of bij een zelfstandig nationaal orgaan op afstand van de directe invloed van de minister van
Binnenlandse Zaken.
Gegeven de ervaringen met het provinciaal begrotingstoezicht is het beter de uitvoering van het begrotingstoezicht
van hogerhand op afstand van de politieke invloed van de minister van Binnenlandse Zaken in een zelfstandig
orgaan te organiseren, zodat geen vermenging plaatsvindt van het artikel 12 saneringssteunbeleid met het nationaal
beleid dat gemeenten raakt, en met de nationale politiek. Zonder een duidelijke scheiding tussen de politiek en de
uitvoering van de wettelijke insolventieprocedure zal de huidige vermenging van provinciaal beleid en politieke
verwevenheid met het beleid voor het toezicht zich naar verwachting ook op nationaal niveau voordoen.
De huidige artikel 12 saneringssteun wordt verstrekt uit het gemeentefonds en komt ten laste van de andere
gemeenten. Lange tijd werd de saneringssteun op grond van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet gezien
als een extra verdeelmaatstaaf om verdeelstoornissen te corrigeren. De huidige verdeling van de gelden uit het
gemeentefonds is door een verbeterde informatie en verbeterde technieken dusdanig dat van een laatste
verdeelmaatstaaf geen sprake meer is. Om de centrale overheid een belang te geven bij een goede monitoring van
de houdbaarheid van de gemeentefinanciën moet de saneringssteun juist vanaf de rijksbegroting worden bekostigd.
Daarmee krijgt de centrale overheid een prikkel om het beroep op artikel 12 saneringssteun te minimaliseren en de
verdeling van overdrachten aan gemeenten blijvend te optimaliseren.
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Kritiek op de huidige begrotingsnormen voor het toezicht en de waarderingsgrondslagen van het BBV.
Om willekeur bij de beoordeling van de gemeentefinanciën van hogerhand te voorkomen is het toezicht op de
financiën door de Grondwet beperkt tot de reikwijdte van een begrotingsnorm die in de wet is vastgelegd. Dit
moet de autonomie van gemeenten om hun eigen huishouding te voeren beschermen. Voor het actief onder
curatele plaatsen van gemeenten is daarom een wettelijke begrotingsnorm voor de uitoefening van dat toezicht
nodig om gemeenten rechtszekerheid te bieden. Die norm moet gemeenten met financiële stress of potentieel
onhoudbare gemeentefinanciën selecteren, maar gemeenten zonder onoverkomelijke financiële problemen juist
ontzien.
De raad moet aan de hand van dezelfde begrotingsnorm toezicht op de houdbaarheid van de gemeentefinanciën
houden. De informatie over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën van alle gemeenten moet daarnaast digitaal
openbaar beschikbaar zijn op een voor het publiek toegankelijke plaats. Openbare publicatie van de uitkomsten
van de monitor van het nationale toezichtsorgaan op de gemeentefinanciën op een voor het publiek goed
toegankelijke plaats, versterkt het horizontale toezicht op de gemeenten.
Bij een uitbreiding van het oordeel van de accountant met een oordeel over de financiële houdbaarheid en het
versterken van het horizontale toezicht wordt de gemeenteraad zelf alerter op het bewaken van de houdbaarheid
van de gemeentefinanciën. Allers (2015) concludeert dat het huidige beroep op artikel 12 saneringssteun vooral
klein is door de dreigende werking van de onder curatele stelling van de regeling. De dreigende werking van het
onder curatele plaatsen van gemeenten van een wettelijke saneringsregeling neemt het eventuele resterende tekort
aan financiële discipline bij gemeenten weg.
De huidige begrotingsnorm voor het toezicht uit de Gemeentewet geldt ex ante en stelt geen numerieke begrenzing.
Op de huidige begrotingsnorm uit de Gemeentewet voor het toezicht is kritiek. De norm ziet niet toe op de
financiële vermogenspositie van een gemeente, terwijl door investeringen de schuld te hoog kan oplopen zonder
dat dit onmiddellijk zichtbaar is aan het exploitatieresultaat en het eigen vermogen. De begrotingsnorm voor het
exploitatieresultaat zou daarbij door de afwijkende waarderingsgrondslagen voor de gemeentelijke verslaglegging
veel ruimte voor exploitatietekorten laten (Van der Lei, 2014). Op de normen voor een beroep op artikel 12
saneringssteun is eveneens kritiek. De norm voor het bepalen van de hoogte van de saneringssteun kijkt niet naar
de omvang van het financieel vermogen (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2014; 2015).
De Europese begrotingsnormen zien juist wel toe op de hoogte van de schuld en de ontwikkeling van het financieel
vermogen. De vraag is dan ook of de huidige norm voor het begrotingstoezicht, de normen voor de verlening van
artikel 12 saneringssteun en de uitkomst van de berekening van het weerstandsvermogen, geschikt zijn als norm
om de houdbaarheid van de financiën van gemeenten te bewaken en gemeenten met financiële stress en potentieel
onhoudbare gemeentefinanciën actief onder curatele te plaatsen.
Bevorderen de modificaties van de waarderingsgrondslagen van het BBV de transparantie over de houdbaarheid.
Een goede werking van begrotingsnormen is afhankelijk van de waarderingsgrondslagen voor de bezittingen,
schulden en resultaatbepaling (Alesina & Perotti, 1999). Het huidige BBV bevat vanwege afwijkende eigenschappen
van gemeenten modificaties voor deze waarderingsgrondslagen.
Gemeenten moeten met ingang van 2017 alle investeringen met economisch nut en met maatschappelijk nut tegen
de historische kostprijs activeren. Kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde hoeven niet te worden
geactiveerd. Gemeenten moeten daarbij ontvangen investeringsbijdragen van derden in mindering brengen op de
balanswaarde van de investeringen.
Gemeenten mogen investeringssubsidies aan derden voor investeringen die meerjarig maatschappelijk nut voor de
maatschappij met zich meebrengen, activeren. Deze investeringsbijdragen worden over de periode dat ze nut voor
de maatschappij opleveren, afgeschreven.
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Bestemmingsreserves dienen als allocatiemiddel. De raad mag voor toekomstige investeringen en voor voorziene
pieken aan kosten bestemmingsreserves vormen. Uit deze bestemmingsreserves kunnen dan in latere jaren
afschrijvingslasten op investeringen en ook de voorziene kosten worden gedekt.
Reserves worden door het BBV gezien als een eigen financieringsmiddel. Bestemmingsreserves mogen worden
ingezet als dekkingsmiddel voor afschrijvingslasten en voorziene kosten. Het huidige BBV staat toe dat via de
kapitaallasten bespaarde rente over de reserves en voorzieningen als financieringskosten aan de taakvelden op de
exploitatierekening worden toegerekend en er een resultaat bespaarde rente wordt gerealiseerd.
Gemeenten hoeven voor aan het personeel gerelateerde lasten met een jaarlijks terugkerend karakter geen
voorzieningen te vormen. Daarentegen moeten gemeenten voor toekomstige lasten van onderhoud en voor nog
te besteden bijdragen van derden voorzieningen vormen. Gemeenten mogen voor toekomstige investeringen in
riool en afvalverwijdering ook voorzieningen vormen.
Het is de vraag of de huidige waarderingsgrondslagen voor de bezittingen, schulden en resultaatbepaling van het
BBV wel de transparantie voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën bevorderen. Kritiek
op onder andere de norm voor het begrotingstoezicht die door de waarderingsgrondslagen zou lekken (Van der
Lei, 2014), en dat gemeenten volop gebruik maken van de ruimte van het BBV voor resultaatsturing (Loeff &
Schaepkens, 2010), doen vermoeden dat dit niet het geval is.
Wat in de volgende hoofdstukken terugkeert.
Voor monetaire en macro-economische stabiliteit, het behoud van de kredietwaardigheid van de Nederlandse
overheid en de continuïteit van de publieke dienstverlening door gemeenten moet de centrale overheid de
ontwikkeling en hoogte van de schulden van gemeenten coördineren. De centrale overheid heeft daarom een
stelselverantwoordelijkheid voor houdbare gemeentefinanciën. Gemeenten leveren daarvoor met de IV-3
financiële informatie en met de EMU-enquête een raming van hun EMU-saldo aan de centrale overheid. Met de
uitbreiding van de IV-3 informatie over de begroting met de informatie over de geprognotiseerde balans kan de
EMU-enquête vervallen. In hoofdstuk 6 wordt teruggekomen op de vraag of met de gegevens van de IV-3 matrix
goede informatie over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën kan worden samengesteld.
Voor de verdeling van de Europese norm voor het structurele EMU-tekort tussen de centrale overheid, gemeenten,
provincies en waterschappen moet in de eerste plaats worden uitgegaan van de aandelen in de collectieve
investeringen. Daarvoor moet de Wet houdbare overheidsfinanciën worden aangepast. Een vraag is of de Europese
norm voor het structurele EMU-tekort in dat geval genoeg ruimte laat voor de investeringen van gemeenten.
Hierop wordt in hoofdstuk 6 teruggekomen.
Voor behoud van de goedkoop geldpolitiek voor gemeenten moet de artikel 12 saneringssteunregeling blijven
bestaan. Gemeenten hebben door de regeling geen herfinancieringsrisico. Maar door de regeling is er ook geen
kredietrantsoenering bij gemeenten werkzaam. Voor de coördinatie van het leengedrag van gemeenten zijn daarom
blijvend begrotingsnormen gewenst. Deze begrotingsnormen moeten voor het actief uitvoeren van de artikel 12
saneringssteunregeling worden aangevuld met begrotingstoezicht van hogerhand.
Het begrotingstoezicht door de provincie kan opgaan in het monitoren van de houdbaarheid van de financiën van
individuele gemeenten door een nationaal en onafhankelijk overheidsorgaan. Die instelling moet op basis van de
IV-3 informatie gemeenten met financiële stress of potentieel onhoudbare gemeentefinanciën actief onder curatele
van de regeling voor artikel 12 saneringssteun plaatsen. De uitkomsten van de monitor om de houdbaarheid van
de financiën van gemeenten op nationaal niveau te beoordelen moeten op een goed toegankelijke plaats openbaar
beschikbaar zijn. Met deze twee maatregelen wordt de omvang van eventueel benodigde saneringssteun beperkt.
Deze onafhankelijke nationale instelling voor het toezicht op de houdbaarheid van de gemeentefinanciën moet
daarnaast de naleving van de Europese begrotingsnormen door gemeenten volgen. Met een dergelijke
onafhankelijke instelling wordt de stelselverantwoordelijkheid van de centrale overheid voor houdbare
gemeentefinanciën onder één noemer gebracht.
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Voor dit begrotingstoezicht op afstand is een wettelijke begrotingsnorm nodig. De begrotingsnorm voor het
toezicht op de houdbaarheid van de gemeentefinanciën moet ook de begrotingsnorm voor het toezicht door raad
zijn. Daarbij moet de raad voor zijn oordeel over de houdbaarheid worden bijgestaan door een onafhankelijke
deskundige. Hieraan kan invulling worden gegeven door het oordeel van de accountant uit te breiden met een
continuïteitsoordeel. Op de huidige norm voor het provinciaal begrotingstoezicht is echter kritiek. Op de normen
voor het toekennen van artikel 12 saneringssteun is ook kritiek. Een vraag is daarom of deze normen en ook de
uitkomst van de berekening van het weerstandsvermogen van een gemeente bruikbaar zijn voor het
begrotingstoezicht. Op deze vraag wordt in hoofdstuk 4 teruggekomen.
Voor de transparantie over de financiën van een gemeente kan beter worden gekozen voor een heldere en bondige
begroting en jaarstukken waarin de essentiële informatie maar een keer voorbijkomt. Daarvoor moeten de
inrichtingseisen van het BBV voor de begroting en de jaarstukken worden aangepast. Het BBV kent ook
modificaties voor de waarderingsgrondslagen voor de bezittingen, schulden en resultaatbepaling. Deze
waarderingsgrondslagen bepalen de effectiviteit van begrotingsnormen. Een vraag is: Bevorderen de modificaties
van het BBV voor de waarderingsgrondslagen van de bezittingen, schulden en het resultaat de transparantie voor
een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën? Op deze vraag wordt in hoofdstuk 4 een antwoord
gezocht.
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Hoofdstuk 4. Kritiek op de uitgangspunten voor een oordeel over de financiële houdbaarheid.
§ 4.1 Inleiding.
In de periode eind jaren negentig van de vorige eeuw en begin deze eeuw is het paradigma gewijzigd van de manier
waarop in Nederland de houdbaarheid van de gemeentefinanciën wordt beoordeeld. Vanaf de begrotings- en
rekeningvoorschriften 1931 mochten gemeenten alleen lenen voor investeringen en vormde het financieel
vermogen de vermogensbuffer. De provincie hield niet alleen toezicht op de financiën van gemeenten door te
kijken of de exploitatierekening geen tekorten vertoonde en de schuld door hoge investeringen erg hoog opliep.
De provincie moest tot 1993 ook vooraf instemmen met grote investeringsuitgaven en nieuwe leningen.
Na de paradigmawijziging worden de (vrije) balansreserves van een gemeente in plaats van het financieel vermogen
beschouwd als de vermogensbuffer. De provincie kijkt sindsdien of de structurele lasten worden gedekt door
structurele baten, zodat de (vrije) balansreserves niet worden uitgehold. Het financieel vermogen en de invloed van
de investeringen op de omvang ervan, is geen aandachtspunt meer. De paradigmawijziging heeft daarnaast gevolgen
gehad voor de begrotings- en rekeningvoorschriften voor gemeenten en de invulling van de normen voor een
beroep op artikel 12 saneringssteun. Voor het berekenen van de minimaal benodigde omvang van de vrije
balansreserves is het concept weerstandsvermogen geïntroduceerd.
Wijzigingen van het beleid betekenen niet altijd in alle opzichten een vooruitgang. Uit hoofdstuk 2 blijkt dat er
kritiek is op het solvabiliteitscriterium van balansreserves van minimaal nihil als uitgangspunt voor houdbare
overheidsfinanciën. De waarden van veel bezittingen zijn niet vast te stellen en de schulden kunnen door
investeringen te hoog op lopen zonder dat de balansreserves worden uitgehold. Daarbij worden gemeenten niet
geliquideerd, zodat de omvang van de balansreserves er helemaal niet toe doet. Uit hoofdstuk 3 blijkt dat er ook
kritiek is op de begrotingsnorm voor het provinciaal toezicht. De nieuwe begrotings- en rekeningvoorschriften van
het BBV hollen de begrotingsnorm van een structureel sluitende begroting uit en de begrotingsnorm ziet niet toe
op het ontstaan van een onhoudbare gemeenteschuld door te hoge investeringen. De kritiek op het artikel 12
saneringssteunbeleid luidt dat het financieel vermogen als vermogensbuffer onterecht buiten beeld blijft.
Dit hoofdstuk belicht of de waarderingsgrondslagen van het BBV de transparantie voor een oordeel over de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën bevorderen en brengt in beeld hoe de invulling van de begrotingsnorm
voor het provinciaal toezicht en de invulling van de normen voor een beroep op artikel 12 saneringssteun vanaf
1993 door de paradigmawijziging zijn veranderd. Er wordt onderzocht of deze normen goed gemeenten met
ongezonde gemeentefinanciën selecteren. Dit hoofdstuk bespreekt vervolgens de tekortkomingen van de
bestaande methoden voor het berekenen van het weerstandsvermogen van een gemeente.
Op basis van de conclusies van dit hoofdstuk en de economische theorie over overheidsschulden van hoofdstuk 2
wordt een nieuw solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën geformuleerd. Er worden financiële
aandachtspunten geïnventariseerd waarop een begrotingsnorm moet toezien. Ook worden uit de conclusies van
dit hoofdstuk en de economische theorie van hoofdstuk 2 nieuwe waarderingsgrondslagen voor de bezittingen,
schulden en resultaatbepaling afgeleid die de transparantie voor een oordeel over de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën bevorderen.
Met de invoering van dubbel boekhouden wijzigt de typologie van de gemeente.
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat door de toename van bedrijfsmatige activiteiten eind negentiende eeuw en in de twintigste
eeuw een behoefte bij gemeenten ontstaat om voor steeds meer organisatie-onderdelen dubbelboekhouden in
baten en lasten in te voeren. Gemeenten worden steeds meer als een bedrijf gezien en voor de administratie groeit
het gebruik van technieken uit het bedrijfsleven. Met ingang van 1985 wordt dubbelboekhouden in baten en lasten
~ 138 ~

voor alle gemeenten integraal verplicht en in 1995 vindt een volledige overstap naar deze methode plaats. Alleen
eigenheid van gemeenten is nog een argument om af te wijken van de verslagleggingsvoorschriften voor private
ondernemingen.
Met het invoeren van dubbelboekhouden in baten en lasten ontstaat voor een oordeel over de houdbaarheid van
de financiën bij gemeenten steeds meer belangstelling voor de ontwikkeling van de reserves van het eigen
vermogen. De begrotingsnorm voor het provinciaal toezicht wordt met de nieuwe Gemeentewet van 1993
eenzijdig op het exploitatieresultaat in baten en lasten waarmee de reserves muteren, gericht. Daarmee wordt de
gouden regel dat alleen voor investeringen in bezit mag worden geleend, bewerkstelligd. De begrotings- en
rekeningvoorschriften worden vervolgens met de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 zoveel mogelijk gericht op de
zuiverheid van het exploitatieresultaat.
Aan het begin van deze eeuw vindt een omslag plaats en komt de eigenheid van gemeenten juist op de voorgrond
te staan. Omdat gemeenten andere eigenschappen hebben dan private instellingen, wordt vanwege deze afwijkende
eigenschappen met ingang van 2004 een eigenstandig gemodificeerd verplichtingenstelsel in baten en lasten
ingevoerd. Dit stelsel kent afwijkende waarderingsgrondslagen voor de bezittingen en schuldverplichtingen op de
balans en voor het bepalen van het exploitatieresultaat. Met de nieuwe begrotings- en rekeningvoorschriften van
het BBV wordt de focus voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën versmald naar de
ontwikkeling van de vrije reserves van het eigen vermogen.
Met de nieuwe wijze van kijken, die mede onder invloed van de New Public Management-beweging ontstaat, worden
tezamen met het concept weerstandsvermogen vier functies van de balansreserves geïntroduceerd. De reserves van
het eigen vermogen krijgen rond de eeuwwisseling een inkomstenfunctie, een bestedingsfunctie, een
financieringsfunctie en een bufferfunctie toegedicht. Reserves genereren bij gemeenten inkomsten met bespaarde
rente. Bestemmingsreserves die gemeenten inzetten op de exploitatie, zijn baten en hebben daarom een
bestedingsfunctie. Met het eigen vermogen financieren gemeenten een deel van het balansbezit. De vrije reserves
zijn de maat voor de aanwezige vermogensbuffer (Gerritsen & Sterks, 2005; Wassenaar, Allers & Verhagen, 2014).
Volgens de nieuwe zienswijze betekent een vrije reserve van nihil dat er geen vermogensbuffer meer aanwezig is
voor het opvangen van financiële tegenvallers. Bij een vermogensbuffer van nihil of lager is het
weerstandsvermogen van de gemeente onvoldoende en is het voortbestaan van de gemeente in het geding.
Daarmee wordt afgegaan op wat bij private ondernemingen gebruikelijk is.
Inhoud en opbouw van hoofdstuk 4
Als private ondernemingen niet renderen dan smelt het eigen vermogen door negatieve exploitatieresultaten weg.
Geldverstrekkers van vreemd kapitaal en leveranciers kijken daarom bij private ondernemingen naast andere
financiële informatie juist naar de ontwikkeling van het eigen vermogen. Het eigen vermogen van een onderneming
geeft namelijk weer in hoeverre de balanswaarde van de bezittingen niet met schuldverplichtingen is belast. Deze
waarde geeft een indicatie van de hoeveelheid geld die bij liquidatie van de onderneming wordt vrij gespeeld. Dit
wordt wel de liquiditeitswaarde genoemd. Geldschieters en leveranciers gaan daarom niet verder in zee met een
slecht renderende onderneming die een klein eigen vermogen heeft. Bestaande en goed geïnformeerde geldschieters
en leveranciers vragen bij signalen over betalingsproblemen en voordat het eigen vermogen op is, een faillissement
aan om hun vorderingen met de vrijvallende gelden uit de liquidatie van de onderneming veilig te stellen.
Het BBV bevat modificaties voor de waarderingsgrondslagen voor de bezittingen en schulden en voor de
resultaatbepaling ten opzichte van de waarderingsgrondslagen voor private instellingen. Omdat gemeenten juist
afwijkende waarderingsgrondslagen hebben, luidt de eerste vraag waarop in paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk naar
een antwoord wordt gezocht: In hoeverre bevorderen de afwijkende waarderingsgrondslagen van het BBV de
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transparantie van het jaarlijkse resultaat, de balansreserves en de schuldverplichtingen, zodat een goed oordeel over
de houdbaarheid van de gemeentefinanciën kan worden gevormd?
Het solvabiliteitscriterium van een eigen vermogen van minimaal nihil is internationaal niet door economen
omarmd om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën van landen in beeld te brengen. Daarbij blijkt uit de
hoofdstukken 2 en 3 dat in Nederland kritiek is geuit op het gebruik van dit solvabiliteitscriterium bij gemeenten.
Deze kritiek hangt samen met kritiek op de vier veronderstelde functies van het eigen vermogen bij gemeenten,
die tezamen met het concept weerstandsvermogen bij de Nederlandse gemeenten zijn geïntroduceerd. In paragraaf
4.3 van dit hoofdstuk wordt daarom een antwoord gezocht op de vraag: Zijn vrij aanwendbare balansreserves van
minimaal nihil de ondergrens om te bepalen of de gemeentefinanciën houdbaar zijn? In paragraaf 4.3 wordt
daarvoor ook een antwoord gezocht op de vraag: Hebben de balansreserves bij gemeenten een inkomstenfunctie,
een bestedingsfunctie, een financieringsfunctie en een bufferfunctie?
Voor het bewaken van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën oefent de provincie met dezelfde wettelijke
begrotingsnorm als de gemeenteraad begrotingstoezicht op gemeenten uit. Om het ontsporen van de
gemeentefinanciën te voorkomen is er als sluitstuk een regeling voor saneringssteun, waarbij de gemeente onder
curatele wordt geplaatst. Met de paradigmawijziging heeft de norm voor het provinciaal begrotingstoezicht en
hebben de normen voor een beroep op artikel 12 saneringssteun een andere invulling gekregen.
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat op de wettelijke begrotingsnorm voor het provinciaal toezicht en de normen voor
toekenning van artikel 12 saneringssteun kritiek is. De normen besteden geen aandacht aan de omvang van het
financieel vermogen en richten zich te eenzijdig op de ontwikkeling van de vrije reserves. In paragraaf 4.4 wordt
daarom eerst een antwoord gezocht op de vraag: Is bij de norm voor het begrotingstoezicht, dat de structurele
lasten van de begroting worden gedekt door structurele baten, sprake van een blinde vlek, zodat bij het voldoen
aan die norm de gemeentefinanciën toch kunnen ontsporen? Vervolgens wordt een antwoord gezocht op de vraag:
Selecteren de normen voor de toekenning van artikel 12 saneringssteun alleen gemeenten met onoverkomelijke
financiële problemen? Paragraaf 4.4 bespreekt daarvoor de recente beleidsgeschiedenis voor de invulling van de
norm voor het begrotingstoezicht en de normen voor het beroep op artikel 12 saneringssteun. Ook wordt de
doeltreffendheid van de norm voor het begrotingstoezicht en van de normen voor een beroep op artikel 12
saneringssteun in beeld gebracht.
Zowel de begroting als de jaarstukken van gemeenten bevatten een paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing, waarin een uitspraak over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën wordt gedaan. Met een
kengetal over het weerstandsvermogen wordt de raad geïnformeerd in hoeverre de gemeente financiële tegenvallers
als gevolg van de risico’s die de gemeente loopt, met de beschikbare weerstandscapaciteit kan opvangen. Voor het
bepalen van het weerstandsvermogen van een gemeente zijn in Nederland de methode NAR (Haisma, 2003;
Haisma & Gerritsen, 2003; NAR, 2004; Smorenberg, 2006) en de methode COELO (Gerritsen, 2007) ontwikkeld.
Beide methoden gaan voor het solvabiliteitscriterium uit van vrij aanwendbare balansreserves van minimaal nihil.
In paragraaf 4.5 worden deze en andere tekortkomingen van de twee methoden besproken.
In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt uit de conclusies van de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk
en de economische theorie uit hoofdstuk 2 over houdbare overheidsfinanciën en over de financiële conditie van
gemeenten een nieuw solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën afgeleid. Vervolgens worden in de
laatste paragraaf vanuit de conclusies van de voorgaande paragrafen, de eigenheid van gemeenten en de
economische theorie over overheidsschulden van hoofdstuk 2 waarderingsgrondslagen voor de bezittingen,
schulden en resultaatbepaling afgeleid die de transparantie voor een oordeel over de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën bevorderen.
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§ 4.2 Het gemodificeerd baten en lastenstelsel belemmert het zicht op het rekeningresultaat.
Het Nederlandse stelsel voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën richt zich in de eerste
plaats op het exploitatieresultaat van de baten en lasten en in de tweede plaats op de hoogte van de vrij aanwendbare
reserves van het netto vermogen. Het netto vermogen 8 is hier de term uit het System of National Accounts 2008
(Verenigde Naties, 2008; IMF, 2014), dat voor de verslagleggingsvoorschriften voor overheden uitgaat van dubbel
boekhouden in baten en lasten volgens een transactiestelsel.
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat met de voorschriften voor de begroting en de rekening van het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) op grond van eigenheid een gemodificeerd verplichtingenstelsel
in baten en lasten wordt voorgeschreven. Bevorderen de afwijkende waarderingsgrondslagen van dit stelsel nu de
transparantie om een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën te vormen? In deze paragraaf wordt
voor een antwoord op bovengenoemde vraag het gemodificeerde stelsel van het BBV vergeleken met ‘zuiver’ dubbel
boekhouden in baten en lasten volgens een verplichtingenstelsel.
Omdat het begrotingstoezicht zich richt op het exploitatieresultaat van de baten en lasten waarmee de (vrije)
reserves muteren, en op de hoogte van de (vrije) reserves, luidt een eerste afgeleide vraag die wordt onderzocht:
Komen de exploitatieresultaten waarmee de (vrije) reserves muteren, met het gemodificeerde stelsel van het BBV
zuiver in beeld? Uit het antwoord op de hoofdvraag en de afgeleide vraag zal blijken of het exploitatieresultaat, de
omvang van de vrij aanwendbare reserves, de omvang van de reserves en de schuldverplichtingen ‘zuiver’ worden
weergegeven. Daaruit zal ook blijken welke van de drie exploitatieresultaten die het BBV voorschrijft, voor de raad
leidend moet zijn voor een oordeel over de exploitatierekening.
Het Nederlandse stelsel gaat voor houdbare gemeentefinanciën uit van een solvabiliteitscriterium dat de vrij
aanwendbare reserves minimaal nihil zijn. Daarbij wordt stilzwijgend verondersteld dat de balansreserves de
liquiditeitswaarde van een gemeente weergeven. Hiermee luidt een tweede afgeleide vraag van de hoofdvraag,
waarop in deze paragraaf een antwoord wordt gezocht: Geeft de omvang van het eigen vermogen de
liquiditeitswaarde van een gemeente weer?
Het boekhoudstelsel, het boekhoudsysteem, het moment van boeken en de waarderingsregels.
De uitgangspunten van het gemodificeerde stelsel van baten en lasten van het BBV zijn destijds neergelegd in de
toelichting op het BBV zelf (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2003a) en in het
beleidsdocument Uitgangspunten voor een gemodificeerd stelsel van baten en lasten provincies en gemeenten van de Commissie
BBV uit 2003 (in: Ministerie van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties, 2003b). In de circulaire van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het BBV (2003a, pag. 40) en het beleidsdocument van de
Commissie BBV (2003b, pag. 18) is te lezen dat pas in 1985 voor gemeenten een stelsel van baten en lasten is
ingevoerd. Gemeenten werkten tot 1985 met een aangepast kasstelsel. 9
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat gemeenten al sinds 1931 de begroting en de rekening in baten en lasten opstellen. Hoe
is dit te rijmen met de beweringen uit 2003 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
van de Commissie BBV uit de vorige alinea? Dat de invoering van een stelsel van baten en lasten bij gemeenten
van een latere datum dan 1931 zou zijn, komt door een misvatting bij zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties als bij de Commissie BBV. Baten en lasten werden voor 1985 op de gewone dienst
bijgehouden. De materiële bezittingen, financiële bezittingen en schulden werden voor 1985 op de kapitaaldienst
bijgehouden. Voor 1985 was ook sprake van een boekhouding in baten en lasten. Dat stelsel ging niet uit van een
kasstelsel, maar van een factuurstelsel en werkte met twee enkelvoudige registers.
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Bij boekhouden spelen wat dit betreft voor de keuze van de boekhoudmethode, de ordening van de financiële
feiten die worden vastgelegd, en het bijwerken ervan vier belangrijke vraagstukken: 1. Wordt het
bedrijfseconomisch principe toegepast dat de (aanschaf-)waarde van de productiemiddelen die meer dan een jaar
meegaan of pas later worden gebruikt, verspreid over de tijd als kosten worden toegerekend aan de productie?; 2.
Wat voor boekhoudmethode wordt gehanteerd, een boekhoudmethode met enkelvoudige registers of de methode
van dubbel boekhouden met een tweevoudig register?; 3. Op welk moment wordt een financiële transactie met een
derde in de boekhouding en de verslaglegging opgenomen?; en 4. Welke instandhoudingsdoelstelling wordt voor
de winstbepaling en de waardering van activa gebruikt, een nominalistisch uitgangspunt, een substantialistisch
uitgangspunt of koopkrachtbehoud van het eigen vermogen?
Bedrijfseconomisch principe - Het eerste vraagstuk gaat over de keuze of van productiemiddelen die meer dan een jaar
meegaan of pas later worden gebruikt, de aanschafprijs wordt toegerekend aan de jaarlijkse productie en de lasten
dus worden gespreid over de tijd dat de productiemiddelen voor productiedoeleinden worden ‘geconsumeerd’. Als
alternatief kan de aanschafprijs in het jaar van de aankoop als resultaat worden verantwoord. Bij het toerekenen
van een deel van het verbruik van productiemiddelen aan de jaarlijkse productie die een onderneming of instelling
afzet, is het nodig dat bij de aanschaf van het productiemiddel, zoals een schoolgebouw of voorraden bouwgrond,
de aanschafprijs apart als een vermogenswaarde wordt geadministreerd. Dit administreren van bezit op
bijvoorbeeld een vermogensbalans wordt activeren genoemd.
De vermogenswaarde van de investering wordt vervolgens over de bedrijfseconomische levensduur afgeschreven
door elk jaar een deel ervan als afschrijvingslasten toe te rekenen aan de productie in dat jaar. Bij investeringen in
voorraden wordt in een later jaar het verbruik van de voorraden als een last aan de productie toegerekend. In beide
gevallen daalt door het verbruik de administratieve vermogenswaarde van de investeringen. Met het toerekenen
van het verbruik van vermogenswaarden aan de exploitatierekening in het tijdvak dat het wordt geconsumeerd,
wordt zogenaamde waarde-overeenstemming in de tijd bereikt. De last van de investeringsuitgave drukt in het jaar
van het verbruik op het zogenaamde exploitatieresultaat.
Uit paragraaf 3.2 blijkt dat vanaf 1931 gemeenten wettelijk verplicht waren investeringen te activeren op een
kapitaalrekening en deze vervolgens naar gelang de (bedrijfseconomische) levensduur moesten afschrijven. De
jaarlijkse afschrijvingslasten en het verbruik van voorraden werden vanaf dat moment als lasten in het
desbetreffende jaar op de gewone dienst gebracht.
Boekhoudmethode - Het tweede vraagstuk voor de inrichting van de boekhouding gaat over de keuze voor een
methode van boekhouden. Indien het bedrijfseconomisch principe wordt toegepast en dus de vermogenswaarden
van de gemeentelijke productiemiddelen met meerjarig of toekomstig nut worden geactiveerd, zijn daar twee opties
voor. De eerste optie is een boekhoudmethode met twee enkelvoudige registers: een kapitaalrekeningen en een
gewone rekening. De tweede optie is de methode van dubbelboekhouden met een tweevoudig register, dat bestaat
uit een vermogensbalans en een winst- en verliesrekening. De winst- en verliesrekening wordt ook wel
exploitatierekening genoemd.
Bij een enkelvoudige boekhouding wordt de aanschaf en het verloop van de waarde van de investeringen, die
worden ingezet voor het productieproces, op een kapitaalrekening geadministreerd. Op de kapitaalrekening worden
ook de hoogte van de schulden en de waarde van eventuele andere bezittingen, zoals banktegoeden, bijgehouden.
Het bijhouden van de afschrijvingslasten en andere jaarlijkse lasten (kosten) en baten (opbrengsten) vindt plaats op
de zogenaamde gewone rekening. De afschrijvingslasten worden vervolgens overgebracht naar de kapitaalrekening
voor het bijwerken van de waarde van de investeringen.
De eerste beschrijving van het dubbel boekhouden is van de Franciscaner monnik en wiskundige Luca Paciola in
het wiskundeboek Summa de Arithmetica Geometria Proportione et Proportionalita uit 1494, dat is gedrukt in Venetië en is
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voorzien van illustraties van Leonardo Da Vinci (in: Crosby, 1997). De techniek van het dubbelboekhouden is naar
verluid door Marco Polo uit China geïmporteerd en werd al in de veertiende eeuw, en dus geruime tijd voor de
uitleg van Paciola op papier, in Italië toegepast.
Bij dubbelboekhouden wordt de aanschaf van bezit voor het productieproces op de debetzijde (linkerzijde) van
een vermogensbalans geactiveerd. Verder worden op de debetzijde van deze vermogensbalans ook de waarden van
andere bezittingen, zoals banktegoeden en debiteurenvorderingen, bijgehouden. Op de creditzijde (rechterzijde)
van de vermogensbalans worden de schulden, die zijn aangegaan voor de aanschaf van de kapitaalgoederen en de
exploitatie, bijgehouden. Een balans moet echter in evenwicht zijn. De totale waarde van de bezittingen op de
debetzijde van de balans minus de totale waarde van de schulden op de creditzijde van de balans is het zogenaamde
netto vermogen. Dit netto vermogen brengt de balans in evenwicht en is dus balanswaarde van het bezit waar geen
schulden op rusten. Het netto vermogen staat als fictieve sluitpost boven de schulden op de creditzijde
(rechterzijde) van de vermogensbalans.
Met de methode van dubbelboekhouden wordt elk financieel feit op twee aparte grootboekrekeningen geboekt.
Van elk financieel feit wordt een debet-boeking en een credit-boeking gemaakt. De totaaltelling van de debetboekingen moet nu gelijk zijn aan de totaaltelling van de credit-boekingen. Dit wordt het boekhoudkundig
evenwicht genoemd. Dubbelboekhouden werkt daarbij met een tweevoudig register, dat naast een
vermogensbalans bestaat uit een exploitatierekening. Beide registers, de vermogensbalans en exploitatierekening,
zijn elk verdeeld in grootboekrekeningen. De exploitatierekening is daarbij een sub-register van het netto vermogen
op de vermogensbalans, waarop de toename en afname van het netto vermogen in baten en lasten wordt
bijgehouden.
Uit het boekhoudkundig evenwicht volgt nu dat het resultaat van de exploitatierekening in baten lasten over een
periode even groot moet zijn als de mutatie van het netto vermogen op de vermogensbalans dat volgt uit het
verschil van de mutatie van de waarde van de bezittingen en de mutatie van de hoogte van de schulden over
dezelfde periode. Door dit sterke controleverband worden administratieve fouten en vergissingen door een
aansluitverschil bij het opmaken van de rekening en de balans altijd ontdekt. Met dubbel boekhouden in baten en
lasten wordt niet alleen waarde-overeenstemming in de tijd bereikt, maar is op ieder gewenst moment ook inzicht
mogelijk in de actuele stand van de vermogenswaarden van de bezittingen en van de schulden.
Met ingang van 1985 zijn gemeenten van een enkelvoudig boekhoudstelsel met een kapitaalrekening en een gewone
rekening overgestapt naar een stelsel van dubbel boekhouden met een vermogensbalans en een exploitatierekening.
Bij die overstap zijn balansreserves op de creditzijde van de balans verschenen, die de omvang van het netto
vermogen aangeven.
Moment van boeken - Het derde vraagstuk gaat over: Wanneer boek ik een financiële transactie van de gemeente met
de buitenwereld? Is dat als ik het geld betaal of ontvang, of is dat als ik een factuur verstuur of ontvang, of is dat
als de goederen en diensten worden geleverd, of is dat ook wanneer ik weet dat ik iemand hoogstwaarschijnlijk geld
schuldig ben door kosten die al zijn gemaakt, en ik nog geen factuur heb ontvangen en ook geen onderliggend
contract of iets dergelijks als boekingsbescheiden bezit?
De eenvoudigste methode voor boekhouden is een kasstelsel, waarbij de boekingen plaatsvinden aan de hand van
de ontvangst en de betaling van geld. Bij de ontvangst van geld of de betaling van geld wordt een register bijgewerkt,
het zogenaamde kasboek. Daarbij kunnen de betalingen en ontvangsten in het kasboek worden gecodeerd naar
categorie, zodat uit het kasboek een totaaltelling kan worden gemaakt van wat de inkomstenbronnen zijn en waar
het geld aan uit is gegeven.
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De basis van de uitvinding van een factuurstelsel ligt in de achttiende eeuw. Hofrat Johann Matthias Puechberg
beschrijft in 1762 in Einleitung zu einem verbesserten Kameral-Rechnungsfuße, auf die Verwaltung einer Kameral-Herrschaft
angewandt. de techniek waarbij in de boekhouding ook de opdrachten tot ontvangsten en uitgaven (de soll-positie)
worden geboekt (in: Schmid, 2012). Door deze soll-positie vervolgens te vergelijken met de daadwerkelijke
ontvangsten en uitgaven, de ist-positie, verbetert de controle op de volledigheid van inkomsten en uitgaven aan de
hand van de boekhouding. De techniek maakt het daarnaast mogelijk dat de jaarrekening eerder kan worden
opgemaakt door voor de nog niet geëffectueerde ontvangsten en uitgaven uit te gaan van de zogenaamde sollpositie.
Uit paragraaf 3.2 blijkt dat al bij de invoering van het baten en lastenstelsel vanaf 1931 praktisch gezien een
factuurstelsel voor gemeenten gold. Bij de ontvangst van de factuur moest de last worden genomen en de post
crediteuren worden opgehoogd. Bij het in rekening brengen van een dienst of een belastingaanslag moest de baat
worden genomen en de post debiteuren worden opgehoogd. De baten en lasten moesten van de
rekeningvoorschriften zoveel als mogelijk aan het jaar waarin ze waren gemaakt, worden toegerekend. Dat werd
bereikt door de boekhouding van een jaar pas later in het volgende jaar te sluiten. Voor het opnemen van de baten
en lasten in de jaarrekening waren namelijk boekingsbescheiden nodig in verband met de ontvanger van de
gemeente, die met het opmaken van de rekening verantwoording aan het college aflegde over het gevoerde beheer
over financiële vermogenswaarden. De kapitaalrekening kende daarnaast de overlopende actiefpost vooruitbetaalde
bedragen en de overlopende passiefpost vooruit ontvangen bedragen.
In de Nationale Rekeningen, zoals bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek, geldt voor gemeenten
het transactiestelsel. Een transactiestelsel kent naast de posten crediteuren en debiteuren ook de balansposten overlopende
activa en overlopende passiva. Vooruit betaalde bedragen worden evenals bij een factuurstelsel onder de overlopende activa
gerubriceerd als uitgeleend geld. Zo ook worden vooruit ontvangen bedragen onder de overlopende passiva gerubriceerd
als een kortlopende schuld. Pas als de levering plaatsvindt, worden respectievelijk de last en de baat genomen.
Maar de balansposten overlopende activa en overlopende passiva omvatten bij een transactiestelsel meer financiële feiten.
Als de goederen of diensten aan de gemeente zijn geleverd of de levering door de gemeente heeft plaatsgevonden,
maar er nog geen facturen zijn (verstuurd), moeten toch de lasten (kosten) en de baten (opbrengsten) in dat jaar
worden genomen. De bijbehorende schuld en vordering worden op de vermogensbalans ook als respectievelijk
overlopende passiva en overlopende activa bijgeschreven.
Uit paragraaf 3.2 blijkt dat in 1995 met de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 voor de boekhouding en
verslaglegging van gemeenten officieel een verplichtingenstelsel werd ingevoerd door aansluiting te zoeken met de
voorschriften voor de verslaglegging uit het Burgerlijk wetboek. Op het moment dat de gemeente een ander geld
schuldig is en de levering aan de gemeente heeft plaatsgevonden, moet de last worden genomen. En op het moment
dat een ander aan de gemeente geld schuldig is en de levering door de gemeente heeft plaatsgevonden, moet de
baat worden geadministreerd. Een verplichtingenstelsel werkt daarvoor met de balansposten overlopende activa en
overlopende passiva en gaat dus ook uit van het moment van de transactie. Met de overstap naar een volledig
verplichtingenstelsel in 1995 werd voor het moment van boeken van een financieel feit aangesloten op de
voorschriften van de Europese Unie voor het bijhouden van de Nationale Rekeningen.
Een verplichtingenstelsel kent daarnaast nog een balanspost voorzieningen. Deze balanspost wordt hierna bij het
onderwerp Instandhoudingsdoelstelling voor winstbepaling en waarderingsregels behandeld.
Instandhoudingsdoelstelling voor winstbepaling en waarderingsregels - Het vierde vraagstuk gaat over: Welk uitgangspunt
wordt gehanteerd voor de winstbepaling in een jaar en wat dat zegt over de te hanteren waarderingsregels van de
activa? De keuze voor de ene waarderingsmethode of de andere waarderingsmethode van activa is onder andere
gelegen in de voorkeur voor de zogenaamde continuïteitsgedachte. Wat is de instandhoudingsdoelstelling van de
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organisatie? Wil men de winst van de organisatie zo zuiver mogelijk presenteren door niet gerealiseerde
voorraadresultaten uit de winst te houden of wil men juist de liquiditeitswaarde van de organisatie zo goed mogelijk
in beeld brengen door jaarlijks de voorraadresultaten van de vermogenswaarden op de balans wel in de winst mee
te nemen? Of wil men koopkrachtbehoud van het eigen vermogen nastreven (Epe & Koetsiers, 2011)?
Aankopen van productiemiddelen, zoals scholen en voorraden bouwgrond, die op de balans worden geactiveerd,
worden geadministreerd tegen de verkrijgingsprijs. De actuele prijzen voor de aanschaf van deze productiemiddelen
wijzigen bijvoorbeeld door inflatie gedurende de tijd dat deze activa op de vermogensbalans staan. Daarmee wijzigt
ook de vervangingswaarde of verkoopwaarde van deze bezittingen. Men kan ervoor kiezen deze activa tegen de
historische kostprijs, oftewel de verkrijgingsprijs, op de balans te laten staan. Maar men kan er ook voor kiezen
jaarlijks de balanswaarde aan de actuele vervangingswaarde of verkoopprijs aan te passen. Die vervangingswaarde
of verkoopprijs moet dan door schatting worden bepaald. Daarbij wordt jaarlijks een zogenaamd voorraadresultaat
gerealiseerd, doordat deze waarde afwijkt van de verkrijgingsprijs.
Een dergelijk voorraadresultaat kan ook op een andere wijze ontstaan. Voor de administratie van voorraden op de
balans kan worden gekozen voor verschillende methoden. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor de methode
dat bij de verkoop van een deel van de voorraad dat deel wordt afgeboekt van de laatst aangekochte voorraad. Dit
wordt last in first out (lifo) genoemd. Er kan ook voor worden gekozen dat bij de verkoop van een deel van de
voorraad deze voorraadafname wordt afgeboekt van het oudste deel van de voorraden. Dit wordt first in first out
(fifo) genoemd. Bij het stijgen van de prijzen zal bij het laatstgenoemde fifo-stelsel de waarde van de voorraad
dichter bij de actuele vervangingswaarde liggen dan een lifo-stelsel. Bij een lifo-stelsel blijft administratief immers
altijd de oudste voorraad achter in plaats van de jongste voorraad. Bij een fifo-stelsel worden daarom de
voorraadresultaten beter in de jaarlijkse winst verwerkt.
Begin twintigste eeuw kreeg men juist aandacht voor de continuïteit van ondernemingen. Door de
voorraadresultaten van de activa op de balans in een jaar als winst te nemen ontstaat beter zicht op de werkelijke
waarde van het eigen vermogen, was de gedachte. Winst wordt echter vanuit de instandhoudingsdoelstelling van
een onderneming gedefinieerd als verteerbaar inkomen en een voorraadresultaat is juist niet-verteerbaar inkomen.
Een voorraadresultaat moet daarom in de onderneming blijven en bij het bestemmen van het resultaat uit de winst
worden geëlimineerd en in een herwaarderingsreserve worden beklemd. Pas bij het realiseren van de opbrengsten
door verkoop valt deze bestemmingsreserve vrij aan de algemene reserve.
Deze continuïteitsgedachte, substantialisme genaamd, werd in de jaren twintig door Limperg in Nederland
geïntroduceerd en is een tegenhanger van het nominalisme, dat juist de gerealiseerde winst in een jaar zo zuiver
mogelijk wil presenteren door niet gerealiseerde voorraadresultaten uit de winst en uit de reserves van het netto
vermogen te houden (in: Epe & Koetzier, 2011).
Substantialisten stellen dus dat de vermogenswaarde zo goed mogelijk met de reserves van het netto vermogen in
beeld moet worden gebracht, en niet-financiële activa daarom tegen vervangingswaarde, bedrijfswaarde of
verkoopwaarde op de balans moeten worden gewaardeerd. Voor de administratie van voorraden hebben
substantialisten ook een voorkeur voor first in first out. Bij deze uitgangspunten worden exploitatieresultaten door
het wijzigen van marktwaarden van vaste activa en reserveringen voor groot onderhoud als bestemmingsreserves
beklemd. De bestemmingsreserves moeten in de onderneming blijven. Bij verkoop van de vaste activa of het
uitvoeren van het groot onderhoud vallen deze reserves weer vrij aan de algemene reserve, die vrij aanwendbaar is.
De omvang van de totale reserves van het netto vermogen ligt met deze waarderingsregels dicht in de buurt van
de liquiditeitswaarde van de organisatie.
Nominalisten pleiten juist voor waardering van niet-financiële activa tegen historische kostprijs of verkrijgingsprijs,
waarbij voorraden worden gewaardeerd volgens het stelsel first in first out. Met deze waarderingsregels wijkt de
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omvang van de reserves van het netto vermogen in de regel af van de liquiditeitswaarde, omdat voorraadresultaten
van materiële vaste activa niet zijn verwerkt. Het exploitatieresultaat blijft daardoor zuiver.
In het kader van de instandhoudingsdoelstelling is het gebruikelijk voorzieningen te vormen. Indien het
hoogstwaarschijnlijk is dat in de toekomst een schuld ontstaat die als kostenpost aan de achterliggende periode kan
worden toegerekend, en waarvan de hoogte met redelijke zekerheid door schatten is vast te stellen, moet de last
direct worden genomen en op de balans in beeld worden gebracht door van de balansreserves van het netto
vermogen een balanspost voorzieningen af te scheiden. Dit deel van het netto vermogen moet ook in de
onderneming blijven. Met het in beeld brengen van deze ‘verborgen’ schuldverplichtingen is sprake van een
verplichtingenstelsel.
Uit paragraaf 3.2 blijkt dat het voorschrift uit de Gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften 1982 om
voorzieningen te vormen vanaf 1985 is ingevoerd. De balanspost voorzieningen is beklemd netto vermogen, dat het
karakter van een schuld heeft. De overblijvende balansreserves van het netto vermogen worden eigen vermogen
genoemd.
Naast nominalisten en substantialisten is er nog een derde stroming, die stelt dat de koopkracht van de reserves
van het netto vermogen op de balans moet worden behouden. Deze derde stroming past daarom voor de
waardering van niet-financiële activa bijvoorbeeld General Price Level Accounting toe. Bij General Price Level Accounting
wordt de waarde van de niet-financiële activa jaarlijks met een algemene index voor prijsstijgingen gecorrigeerd.
Daarmee muteren de reserves van het netto vermogen ook met een voorraadresultaat. Het Centraal Bureau voor
de Statistiek past deze methode bijvoorbeeld toe in de Nationale Rekeningen voor het bijhouden van de nietfinanciële bezittingen van de overheid (www.cbs.nl).
Kort samengevat is al sinds 1931 een baten en lasten stelsel voor gemeenten verplicht. Daarvoor werd uitgegaan
van een factuurstelsel. In 1985 werd een stelsel van dubbelboekhouden voor de gehele gemeente-organisatie
ingevoerd. Daarbij moesten van de balansreserves voorzieningen worden afgescheiden. In 1995 stapten gemeenten
over van een factuurstelsel naar een transactiestelsel. Vanaf dat moment hanteren gemeenten dus een
verplichtingenstelsel in baten en lasten volgens de methode van dubbelboekhouden.
Boekhoudkundige principes voor de invulling van de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling.
De invulling van de voorgaande vier beslispunten - wordt het bedrijfseconomisch principe toegepast, welke
boekhoudmethode wordt gekozen, wat is het moment van boeken, welke instandhoudingsdoelstelling wordt
gekozen voor de winstbepaling en de waarderingsgrondslagen van de activa en de schulden – wordt ook wel
vertaald naar boekhoudkundige principes. Deze principes worden in de Angelsaksische wereld aangeduid met
General Accepted Accounting Principles (GAAP).
Gangbare boekhoudkundige principes zijn: het toerekeningsbeginsel, het voorzichtigheidsprincipe, het
realisatieprincipe, het matchingprincipe, het continuïteitsprincipe en het bestendigheidsprincipe. 10 Deze principes
zijn algemene richtsnoeren voor boekingen die gedetailleerde normen voor bepaalde typen boekingen
overkoepelen, en samenhang tussen deze normen aanbrengen (Siau & Mercken, 2005). Ze zijn bij wijze van spreken
tegelwijsheden voor het gebruik door boekhouders en accountants om richting aan het waarderen van balansposten
en de resultaatbepaling te geven.
Een zuiver verplichtingenstelsel in baten en lasten volgens de methode van het dubbelboekhouden.
Gemeenten voeren een verplichtingenstelsel in baten en lasten volgens de methode van dubbelboekhouden. De
vraag is of bij gemeenten is gekozen voor een nominalistisch standpunt of voor een substantialistisch standpunt of
voor geen van beiden. Staat de zuiverheid van het exploitatieresultaat voorop of is ervoor gekozen om met het
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eigen vermogen de liquiditeitswaarde zo goed als mogelijk in beeld te brengen? Vanwege eigenheid is juist sprake
van afwijkingen van een ‘zuiver’ verplichtingenstelsel in baten en lasten volgens de methode van dubbelboekhouden.
Gaan de afwijkingen verder dan alleen de keuze tussen een nominalistisch standpunt of een substantialistisch
standpunt?
Daarmee luidt de vraag: Wat zijn de afwijkingen van het gemodificeerde stelsel van het BBV ten opzichte van
zuiver dubbel boekhouden in baten en lasten volgens een verplichtingenstelsel? Achterliggende vragen die dan
opkomen, luiden: Welke vermogenswaarden worden wel en welke worden niet op de balans geadministreerd en
welke waarderingsregels gelden daarvoor? Welke waardevermeerderingen en waardeverminderingen telt de
exploitatierekening mee? Waarin verschilt het exploitatieresultaat in een jaar van de mutatie van de vrij aanwendbare
reserves van het netto vermogen? En zijn de voorzieningen die van de balansreserves worden afgescheiden, wel
financiële verplichtingen tegenover derden waarvan de lasten op de achterliggende periode drukken?
Met de antwoorden op deze vragen wordt zichtbaar in hoeverre het eigen vermogen afwijkt van de
liquiditeitswaarde, het exploitatieresultaat in een jaar zuiver wordt voorgesteld, en het BBV een zuiver onderscheid
maakt tussen de vrij aanwendbare reserves, de beklemde reserves en de voorzieningen. Om deze verschillen beter
in beeld te krijgen, volgt hierna eerst een beschrijving van de balansmutaties bij een ‘zuiver’ verplichtingenstelsel in
baten en lasten volgens de methode van dubbelboekhouden. Vervolgens worden de modificaties van het BBV voor
de waarderingsgrondslagen voor de bezittingen en schulden en voor de resultaatbepaling vergeleken met dit ‘zuivere’
stelsel.
Verschillende categorieën vermogens op een vermogensbalans.
Bij dubbelboekhouden kunnen de balansposten van de vermogensbalans worden ingedeeld in verschillende
categorieën vermogens. Het System of National Accounts 2008 (Verenigde Naties, 2008; Bos, 2003; IMF, 2014)
onderscheidt daarvoor vier categorieën, te weten: het niet-financieel vermogen, het financieel vermogen, het totale
vermogen en het netto vermogen. Het niet-financieel vermogen wordt daarbij onderverdeeld in productiemiddelen
en voorraden. Bij het financieel vermogen wordt een onderscheid gemaakt in financieel bezit en
schuldverplichtingen.
Gemeenten gaan voor hun administratie niet uit van de regels voor de Nationale Rekeningen, maar gebruiken net
als de Nationale Rekeningen wel de methode van dubbelboekhouden in baten en lasten en boeken ook op het
moment van de transactie financiële feiten. Daarom zijn op een vermogensbalans van een gemeente deze vier
categorieën vermogens en de opsplitsing van zowel het niet-financieel vermogen als van het financieel vermogen
in twee componenten herkenbaar aan te wijzen. In tabel 4.1 met de vermogensbalans uit de jaarrekening 2017 van
de gemeente Heerenveen zijn de vier te onderscheiden categorieën vermogens met verschillende kleuren
aangegeven.
Op de vermogensbalans van tabel 4.1 wordt het financieel vermogen gevormd door de groene balansposten. Het
financieel vermogen bestaat uit het verschil van de financiële bezittingen, zoals geld in de kas, op de debetzijde
(linkerzijde) van de balans en de schuldenverplichtingen op de creditzijde (rechterzijde) van de balans. Bij een
positief financieel vermogen zijn de financiële bezittingen hoger dan de schulden en heeft een gemeente per saldo
‘geld op de bank’. Bij een negatief financieel vermogen is er sprake van een netto schuld.
Het niet-financieel vermogen wordt op de vermogensbalans van tabel 4.1 gevormd door de blauwe balansposten
op de debetzijde (linkerzijde) van de balans. Het niet-financieel vermogen bestaat uit (im-) materiële zaken met een
vermogenswaarde, die worden ingezet voor de productie van gemeentelijke goederen, werken en diensten.
Daaronder vallen bijvoorbeeld gebouwen, wegen en ook voorraden onderhanden werk en trouwboekjes.
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Debet
Activa
Immateriële activa
Bijdragen activa derden
Materiële vaste activa

2017
× € 1.000
69
15.928
111.227

2016
× € 1.000
322
16.405
111.618

Kapitaalverstrekkingen
Leningen deelnemingen
Leningen derden
Langlopende uitzettingen

11.711
0
199
102

11.682
0
245
102

Grond en hulpstoffen
Onderhanden werk
Overige voorraden

0
34.211
10

0
35.089
11

Kortlopende uitzettingen
Liquide middelen
Vorderingen
en
debiteuren
Overlopende activa

20.067
1.631
16.120

14.270
302
17.667

4.060

1.923

215.335

209.637

Balanstotaal

Credit
Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Resultaat
Voorzieningen
Langlopende leningen
Overige langlopende schuld

Kortlopende leningen
Rekening courant krediet
Crediteuren
Overlopende passiva
Balanstotaal

2017
× € 1.000
33.070
5.121
2.874

2016
× € 1.000
11.884
20.199
4.171

14.608

16.099

134.486
0

138.589
0

0
0
4.838

0
0
4.537

20.340

14.157

215.335

209.637

Tabel 4.1, Vermogensbalans gemeente Heerenveen uit de jaarstukken 2017. Bron: Themarekening 2017, Gemeente Heerenveen (2018).

Het totale vermogen is gelijk aan de totale balanswaarde van alle bezittingen, die op de debetzijde van de balans
staan geadministreerd. De balanswaarde van alle bezittingen is gelijk aan de som van het niet-financieel vermogen
en het financieel bezit van het financieel vermogen op de debetzijde van de balans. In tabel 4.1 is dit balanstotaal
onder aan de balans met de kleur zwart weergegeven. Omdat een vermogensbalans bij dubbelboekhouden in
evenwicht moet zijn, is het balanstotaal aan de creditzijde (rechterzijde) van de balans ook gelijk aan het totale
vermogen.
Op de vermogensbalans van tabel 4.1 bestaat het netto vermogen uit de rode balansposten op de creditzijde
(rechterkant). Het netto vermogen is een sluitpost die volgt uit het verschil van het totale vermogen van het bezit
op de debetzijde van de balans en de schuldverplichtingen van het financieel vermogen op de creditzijde van de
balans. Het netto vermogen is daarmee op zichzelf genomen een boekhoudkundig geschapen fictie. Het is een
imaginaire grootheid en geen middel. Omdat het netto vermogen volgt uit het verschil van de totale
vermogenswaarde van de bezittingen en de schulden, geeft het netto vermogen wel aan in hoeverre het bezit van
de gemeente niet met schulden is belast.
Van de rode balansposten van het netto vermogen wordt het zogenaamde eigen vermogen gevormd door de som
van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat. De voorzieningen tellen niet mee bij het eigen vermogen.
De betekenis van het eigen vermogen is daarmee de balanswaarde van de bezittingen waarop geen schuldverplichtingen
en toekomstige schuldverplichtingen waarvan de lasten aan de achterliggende periode zijn toe te rekenen, rusten.
Soorten boekingen bij dubbelboekhouden.
Bij dubbel boekhouden zit achter elke balanspost van de vermogensbalans en elke post van de exploitatierekening
een grootboekrekening met een debetzijde en een creditzijde. De exploitatierekening is daarbij een subadministratie van de balansreserves van het eigen vermogen. Elke financiële transactie wordt bij dubbel
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boekhouden altijd op twee grootboekrekeningen dubbel geadministreerd en daarbij is sprake van een debetboeking en een credit-boeking. Er zijn nu zeven soorten boekingen te onderscheiden.
Van die zeven soorten zijn er twee typen boekingen waarmee de exploitatierekening wijzigt. Ten eerste kunnen
inkomsten als baten of lopende consumptieve uitgaven als lasten op de exploitatierekening worden geboekt met
als tegenboeking respectievelijk het ontstaan van een vordering of een schuldverplichting op de vermogensbalans.
Bij het boeken van baten worden de balansreserves van het netto vermogen groter en wordt het financieel
vermogen door de vordering ook groter. Bij het boeken van lasten worden de balansreserves van het netto
vermogen kleiner en wordt het financieel vermogen door de schuldverplichting ook kleiner. De schuldbelasting
van het bezit neemt toe. Ten tweede kan het verbruik van een productiemiddel als (afschrijvings-)last op de
exploitatierekening worden gebracht. Tegenover de last op de exploitatierekening wordt de waarde van het nietfinancieel vermogen op de vermogensbalans afgeboekt en daarmee nemen de balansreserves van het netto
vermogen ook af. Omdat het financieel vermogen niet wordt geraakt, neemt door de afname van het totale
vermogen de schuldbelasting van het bezit toe. Het bezit krimpt bij gelijkblijvende schulden.
Van de zeven soorten boekingen zijn er twee typen boekingen waarmee alleen posten op de vermogensbalans
wijzigen. Ten eerste kan een inkomende betaling of een uitgaande betaling plaatsvinden. Bij een inkomende betaling
stijgen de banktegoeden en dalen de openstaande vorderingen of stijgen de opgenomen leningen. Er wijzigt
daardoor niets aan het financieel vermogen of aan de balansreserves van het netto vermogen. Bij een uitgaande
betaling dalen de banktegoeden en dalen de openstaande schuldverplichtingen of stijgen de uitgeleende gelden van
de gemeente. Ook hiermee wijzigt er niets aan het financieel vermogen of aan de balansreserves van het netto
vermogen. Ten tweede kan een investering in productiemiddelen worden gedaan en daarmee stijgt de waarde van
het niet-financieel vermogen op de balans en stijgen de schuldverplichtingen op de balans eveneens. Daarmee daalt
het financieel vermogen, maar wijzigen de balansreserves van het netto vermogen niet.
Het vormen en onttrekken van voorzieningen zijn een bijzondere categorie boekingen. Bij het vormen van een
voorziening wordt een last op de exploitatie gebracht met als tegenboeking het beklemmen van een deel het netto
vermogen in een voorziening. Daarmee wijzigt de omvang van het netto vermogen niet. Bij het onttrekken van een
voorziening wordt een schuldverplichting ingeboekt met als tegenboeking de onttrekking aan de voorziening.
Daardoor dalen het netto vermogen en het financieel vermogen. Het vormen van voorzieningen verstoort daardoor
het beeld dat met negatieve exploitatieresultaten het netto vermogen en het financieel vermogen dalen. Alleen het
eigen vermogen dat bestaat uit reserves, daalt door het beklemmen van reserves in een voorziening. Het onttrekken
van een voorziening verstoort het beeld dat het netto vermogen alleen door exploitatieresultaten wijzigt.
Tot slot zijn er twee typen boekingen waarmee de balansreserves van het netto vermogen worden bijgewerkt. Ten
eerste wordt bij het afsluiten van een periode het exploitatieresultaat van de baten en lasten van de sub-administratie
van de exploitatierekening opgemaakt en worden de balansreserves van het eigen vermogen op de vermogensbalans
vervolgens met dit exploitatieresultaat bijgewerkt. Daarmee wordt de controle uitgevoerd of het verschil tussen de
balansmutaties op de debetzijde van de balans en balansmutaties op de creditzijde van de balans in de periode
aansluiten bij het exploitatieresultaat over de periode. Ten tweede worden de balansreserves op de vermogensbalans
zelf bijgewerkt door bijvoorbeeld een deel van het exploitatieresultaat aan de eigenaren uit te keren, waarbij de
reserves afnemen en een schuldverplichting aan de eigenaren ontstaat, of door reserves van de algemene reserve te
beklemmen in een bestemmingsreserve of door juist een bestemmingsreserve aan de algemene reserve vrij te laten
vallen.
Mutaties van het financieel vermogen.
Bij dubbel boekhouden in baten en lasten kan nu niet alleen de ontwikkeling van het netto vermogen (rood) dat
muteert met het resultaat in baten en lasten, worden gevolgd. Ook kan vanwege het evenwicht van de balans de
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ontwikkeling van het financieel vermogen (groen), dat muteert met het financieringsresultaat, dat gemakshalve ook
wel de kasstroom wordt genoemd, worden gevolgd. Deze evolutie van het financieel vermogen kan worden ontleed
in componenten.
Bij dubbel boekhouden in baten en lasten neemt het niet-financieel vermogen (blauw) in een jaar af door
afschrijvingen op de vaste niet-financiële bezittingen en door het verbruik van voorraden. Het niet-financieel
vermogen neemt daarentegen toe door (bruto) investeringen in vast niet-financieel bezit en de aanschaf van
voorraden. Als nu het niet-financieel vermogen op de balans in een jaar toeneemt, doordat de bruto investeringen
in vast niet-financieel bezit hoger zijn dan de afschrijvingen dan neemt juist het financieel vermogen af. Er is in dat
geval sprake van positieve netto-investeringen, die per saldo worden gefinancierd met financieel vermogen.
Als het financieel vermogen bestaat uit een netto-schuld dan stijgt bij positieve netto-investeringen de netto schuld.
Bij negatieve netto-investeringen neemt het financieel vermogen juist toe en daalt dus de netto schuld. Zo ook
neemt bij een toename van de voorraden, doordat er meer nieuwe voorraad wordt gevormd dan het verbruik, het
financieel vermogen af en vice versa.
Bij een toename van het netto vermogen (rood) in een jaar door een positief exploitatieresultaat in baten en lasten
neemt het financieel vermogen (groen) toe. Als het financieel vermogen bestaat uit een netto schuld, dan neemt de
netto schuld dus af. Bij een afname van het netto vermogen door een negatief exploitatieresultaat neemt het
financieel vermogen ook af. Als sprake is van een netto schuld dan neemt deze dus toe. Het niet-financieel
vermogen (blauw) wordt niet door exploitatieresultaten beïnvloed.
In het exploitatieresultaat zit ook de vorming van voorzieningen opgesloten en de balanspost voorzieningen maakt
deel uit van het netto vermogen. Wordt in een jaar een voorziening gevormd dan neemt de balanspost
voorzieningen van het netto vermogen toe en nemen de balansreserves van het netto vermogen af. Er wijzigt dus
niets aan het netto vermogen en ook niets aan het financieel vermogen. Als daarentegen in een jaar een uitgave uit
een voorziening wordt betaald, dan neemt het netto vermogen af en neemt het financieel vermogen ook af. Zoals
eerder is aangegeven, verstoort het vormen van voorzieningen het beeld dat met het exploitatieresultaat zowel een
wijziging van netto vermogen als van het financieel vermogen plaatsvindt.
Als tot slot met het financieel bezit op de debetzijde van de balans, zoals geld op de bank, een deel van de
schuldverplichtingen op de creditzijde van de balans wordt afgelost, dan blijft het financieel vermogen gelijk. Ook
wijzigt het netto vermogen bij het voldoen van een schuld niet. Door de betaling daalt de omvang van de financiële
bezittingen en dus het totale vermogen. De daling van het totale vermogen aan de linkerzijde van de balans is gelijk
aan de afname van de schuld op de rechterzijde van de balans.
De afwijkingen van het gemodificeerde stelsel van baten en lasten voor gemeenten.
Nu de werking van een ‘zuiver’ verplichtingenstelsel in baten en lasten volgens de methode van dubbelboekhouden
in het kort volledig is beschreven, is het tijd om te onderzoeken wat de voornaamste afwijkingen zijn van het
gemodificeerde stelsel van dubbel boekhouden in baten en lasten van het BBV. Uit deze analyse zal blijken in welke
mate de omvang van het eigen vermogen afwijkt van de liquiditeitswaarde, de algemene reserves inclusief het
resultaat daadwerkelijk de vrij aanwendbare reserves zijn, de bestemmingsreserves beklemde reserves zijn, de
voorzieningen beklemd netto vermogen zijn voor hoogstwaarschijnlijke schuldverplichtingen waarvan de lasten op
de achterliggende periode drukken, en tot slot hoe zuiver het exploitatieresultaat is waarmee de vrij aanwendbare
reserves en de totale reserves muteren.
Bij gemeenten is voor de waardering van veel balansposten gekozen voor een nominalistische benadering. Bij die
benadering staat de zuiverheid van het exploitatieresultaat voorop. Monetaire vermogenswaarden moeten
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gemeenten op de balans tegen nominale waarde waarderen. Materiële vaste activa en kapitaalverstrekkingen moeten
gemeenten tegen de verkrijgingsprijs waarderen. Als gevolg van dit laatste voorschrift brengen de reserves bij
gemeenten dus niet de liquiditeitswaarde in beeld, omdat tussentijdse waardestijgingen en dalingen buiten beeld
blijven.
Maar in meerdere gevallen is met het BBV niet gekozen voor een nominalistisch standpunt. Vanwege eigenheid
van gemeenten gelden er afwijkende voorschriften. De afwijkingen van de waarderingsgrondslagen van dit
gemodificeerd stelsel van baten en lasten, die hierna worden behandeld, kunnen in de volgende vier categorieën
worden geclassificeerd: 1. Het activeren en afschrijven van vaste (im-)materiële activa; 2. De resultaatbepaling en
het vormen en onttrekken van bestemmingsreserves; 3. Het vormen en onttrekken van voorzieningen; en 4. Het
toerekenen van fictieve rentekosten aan de taakvelden (producten) op de exploitatierekening voor de financiering
met netto vermogen.
Activeren en afschrijven van vaste (im-)materiële vaste activa - Er is met het BBV voor gekozen om voor investeringen met
meerjarig nut een onderscheid te maken tussen investeringen met economisch nut en investeringen met
maatschappelijk nut (zie paragraaf 3.2). Investeringen met economisch nut zijn investeringen die gedurende
meerdere jaren bijdragen aan de mogelijkheid inkomsten te verwerven, en die bij een eventuele verkoop van de
investering een marktwaarde hebben. Deze investeringen moeten van het BBV worden geactiveerd tegen de
verkrijgingswaarde, oftewel de historische kostprijs. Investeringsbijdragen van derden worden daarbij in mindering
gebracht op het te activeren investeringsbedrag. Wel zijn kunstvoorwerpen van cultuurhistorische waarde, ondanks
hun marktwaarde, van de activeringsplicht uitgezonderd. Deze activa ‘zouden de balans te zeer opblazen, zonder dat dit
tot extra inzicht leidt’ (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2003a, pag. 45).
Op investeringen met economisch nut moet op consistente wijze worden afgeschreven. Met het op consistente
wijze afschrijven wordt bedoeld: afschrijven volgens een vaste methode naar gelang een inschatting van de
gebruiksduur. Voor elke categorie (im-)materiële vaste activa met economisch nut moet de afschrijfmethode (lineair
of anders) en de afschrijvingstermijn krachtens artikel 212 Gemeentewet in de zogenaamde financiële verordening
of een bijlage bij deze verordening worden vastgelegd. Voorbeelden van investeringen met economisch nut zijn
rioleringsstelsels en gemeentehuizen. De riolering brengt jaarlijks rioolrechten voor de gemeente op en heeft dus
een bedrijfswaarde. Een gemeentehuis brengt bij de verkoop geld op.
Met de activeringsregels voor investeringen met economisch nut is er duidelijk niet voor gekozen om met de
balansreserves de liquiditeitswaarde van de gemeente in beeld te brengen. Door het niet hoeven activeren van
kunstvoorwerpen wordt dit principe ondergraven. De investeringen met economisch nut worden tegen historische
kostprijs (verkrijgingsprijs) geactiveerd in plaats van tegen vervangingswaarde en dat ondermijnt eveneens het
principe om met de balansreserves de liquiditeitswaarde van de gemeente in beeld te brengen. Dit waarderen tegen
verkrijgingsprijs geldt overigens ook voor kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en aan andere verbonden
partijen.
Bij het activeren van investeringen worden bijdragen van derden op de waarde van de investering in mindering
gebracht. Hierdoor daalt de balanswaarde ten opzichte van de vervangingswaarde. Ook dit ondergraaft het principe
dat met het eigen vermogen de liquiditeitswaarde in beeld wordt gebracht. Daarnaast wordt daardoor ook de
zuiverheid van het exploitatieresultaat aangetast, waarmee de onderlinge verglijkbaarheid van de eigen vermogens
van gemeenten afneemt. De bijdragen zijn gerealiseerde inkomsten, maar ze lopen op deze wijze buiten de
exploitatierekening om.
Investeringen met maatschappelijk nut definieert het BBV nu als investeringen van de gemeente die
maatschappelijk nut genereren, maar die voor de gemeente geen directe inkomsten opleveren of geen
verkoopwaarde hebben, omdat er geen markt voor is. Voorbeelden van dit soort investeringen zijn wegen,
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viaducten, bruggen, kades, parken en straatmeubilair. Het activeren van deze investeringen draagt volgens de
toelichting op het BBV niet bij aan het inzicht in de financiële positie. Daarom luidde tot 2017 de voorkeur van
het BBV dat gemeenten deze investeringen beter niet konden activeren, maar meteen ten laste van de exploitatie
moesten brengen.
Met het ten laste brengen van deze investering op de exploitatie in het jaar van aanschaf wierpen de voorschriften
soms belemmeringen op voor deze uitgaven. De exploitatierekening moest van de Gemeentewet sluiten en van het
concept weerstandsvermogen mocht de algemene reserve in elk geval niet negatief worden. Om te voorkomen dat
de vrije reserves van het eigen vermogen door de investeringsuitgaven negatief werden, stond het BBV het activeren
van investeringen met maatschappelijk nut wel toe. Maar investeringen met maatschappelijk nut moesten in dat
geval in een zo kort mogelijke termijn worden afgeschreven.
De investeringen met maatschappelijk nut worden volgens de toelichting op het BBV uit 2003 meestal niet
vervangen, maar brengen daarentegen wel onderhoud met zich mee. De nadruk ligt daarom op goed verwerken
van het onderhoud in de begroting en de meerjarenraming. Ook wordt in de toelichting opgemerkt dat in de regel
bij grondexploitaties voor woningbouw en bedrijventerreinen deze investeringen in de baten en lasten van de
grondexploitaties worden meegenomen en dan dus niet worden geactiveerd (Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, 2003a, pag. 45).
De opvatting over het niet activeren van investeringen met maatschappelijk nut is met de wijziging van het BBV
met ingang van 2017 verlaten. Vanaf 2017 moeten nieuwe investeringen met maatschappelijk nut altijd worden
geactiveerd om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten. Er hoeft echter geen correctie voor de oude
investeringen met maatschappelijk nut die ten laste van de exploitatie zijn gebracht, plaats te vinden.
Tot 2017 lag bij de waardering van investeringen met maatschappelijk nut de nadruk er dus op dat de balansreserves
de liquiditeitswaarde van de gemeente wel zo goed als mogelijk in beeld brachten. Omdat investeringen met
maatschappelijk nut geen marktwaarde in het economisch verkeer bezitten, sprak de wetgever de voorkeur uit deze
investeringen meteen ten laste van de exploitatierekening te brengen. Uitgaven aan investeringen met
maatschappelijk nut als wegen kunnen echter grote uitslagen tussen jaren vertonen. Om die uitslagen te dempen
tot een voor gemeenten handelbaar niveau was activering toch toegestaan. Met dit laatste werd het beginsel om de
liquiditeitswaarde zo goed als mogelijk met het eigen vermogen in beeld te brengen, juist weer opzij geschoven.
Resultaatafhankelijk afschrijven op investeringen met maatschappelijk nut werd tot 2017 dan ook uitdrukkelijk
door het BBV toegestaan. Daarmee werden de exploitatieresultaten onzuiver. Deze vrijheden bij het activeren van
investeringen met maatschappelijk nut van voor 2017 maken ook dat de hoogtes van de reserves van het netto
vermogen tussen gemeenten onderling onvergelijkbaar zijn. Dit werkt tot ver na het jaar 2017 door. Met het altijd
verplicht activeren van alle nieuwe investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017 wordt het eigen vermogen
hoger dan de liquiditeitswaarde, maar neemt de vergelijkbaarheid van die eigen vermogens in de loop van de jaren
weer toe, doordat het exploitatieresultaat zuiverder wordt.
Er wordt in het BBV nog een derde categorie investeringen onderscheiden. Dat zijn de bijdragen van de gemeente
aan investeringen van derden in vaste activa met maatschappelijk nut voor de gemeenschap. Ook deze
investeringssubsidies van de gemeente moeten, als ze voldoen aan bepaalde criteria, worden geactiveerd op de
vermogensbalans. Op de bijdragen aan investeringen van derden in vaste activa mag niet resultaatafhankelijk
worden afgeschreven. Maar dergelijke subsidies hebben geen daadwerkelijke vermogenswaarde voor de gemeente.
Ze zijn niet verkoopbaar. Met het activeren van de bijdragen aan investeringen van derden in vaste activa wijkt het
BBV dus af van het beginsel om met het eigen vermogen de liquiditeitswaarde zo goed als mogelijk in beeld te
brengen. Het toerekenen van kosten aan het tijdvak waarin de maatschappelijke baten van de subsidie-uitgaven
worden genoten, is leidend.
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Samengevat luidt de conclusie dat met de regels van het BBV voor het activeren en afschrijven van (im-)materiële
vaste activa de reserves van het netto vermogen niet de liquidatiewaarde van de gemeente weergeven. Dit komt
doordat: 1. De waardering van investeringen plaatsvindt tegen historische kostprijs of vervaardigingsprijs in plaats
van de vervangingswaarde of bedrijfswaarde; 2. Kunstvoorwerpen niet worden geactiveerd; 3. Bijdragen van derden
in mindering worden gebracht op de boekwaarde van investeringen van de gemeente; 4. Investeringen met
maatschappelijk nut worden geactiveerd; en 5. Bijdragen van de gemeente aan investeringen van derden in vaste
activa met maatschappelijk nut worden geactiveerd.
De tweede conclusie luidt dat de hoogte van de reserves van gemeenten onderling onvergelijkbaar zijn door: 1. Het
soms wel en soms niet activeren van investeringen met maatschappelijk nut in het verleden; 2. Het
resultaatafhankelijk afschrijven van de investeringen met maatschappelijk nut tot 2017; 3. Het in mindering brengen
van bijdragen van derden op investeringsuitgaven in het jaar van aanschaf; en 4. Het niet activeren van
kunstvoorwerpen.
Resultaatbepaling en vormen en onttrekken van bestemmingsreserves - Bij zuiver dubbelboekhouden en het toepassen van
het instandhoudingsbeginsel worden bestemmingsreserves van de reserves afgezonderd om het vrij aanwendbare
deel van de reserves in beeld te brengen. Bestemmingsreserves dienen van de algemene reserve te worden
afgescheiden, omdat bij onttrekking van dit deel van de reserves aan de onderneming de continuïteit van de
organisatie in gevaar komt. Bij het uitvoeren van bijvoorbeeld het vijfjaarlijks groot onderhoud wordt het eigen
vermogen negatief als niet voldoende reserves voor de aanvang van het onderhoud meer aanwezig zijn. De
egalisatiereserve voor het groot onderhoud moet daarom worden beklemd in een bestemmingsreserve, zodat een
negatief exploitatieresultaat door het onderhoud altijd met het vrijvallen van de bestemmingsreserve kan worden
opgevangen.
Uit paragraaf 3.2 blijkt dat met de invoering van het BBV vanaf verslagjaar 2004 het activeren van tekorten op de
exploitatierekening door gemeenten niet meer is toegestaan. Daarmee is deze afwijkende vorm van het bestemmen
van het exploitatieresultaat verdwenen. Maar gemeenten vormen om andere redenen bestemmingsreserves dan die
bij een zuiver verplichtingenstelsel in baten en lasten volgens de methode van dubbel boekhouden gebruikelijk zijn.
Herwaarderingsreserves komen bij gemeenten niet voor, omdat de vaste activa tegen verkrijgingsprijs worden
gewaardeerd. Het afboeken van de waarde van voorraden grond en onderhanden werk grondexploitaties bij een
lagere marktwaarde dan de verkrijgingsprijs vindt plaats via een voorziening, welke direct in mindering op de waarde
van de voorraad op de vermogensbalans wordt gebracht. Egalisatiereserves voor onderhoud komen bij gemeenten
eveneens weinig voor, omdat op grond van het BBV de egalisatie van groot onderhoud van kapitaalgoederen met
het vormen en onttrekken van een onderhoudsvoorziening plaatsvindt.
Volgens de toelichting op het BBV vervullen bestemmingsreserves vanwege eigenheid van gemeenten juist een
allocatiefunctie. De raad kan bij de begroting en met begrotingswijzigingen bestemmingsreserves ten laste van de
exploitatierekening vormen voor toekomstige investeringen en voor het dekken van toekomstige hoge lasten. Uit
deze bestemmingsreserves worden vervolgens in latere jaren de afschrijvingslasten van materiële vaste activa of de
andere voorziene consumptieve lasten gedekt. Tot de wijziging van het BBV in 2017 konden gemeenten
bestemmingsreserves zelfs direct inzetten op de exploitatierekening voor het dekken van investeringslasten met
maatschappelijk nut.
Daarmee kennen gemeenten sinds de invoering van het BBV vanaf verslagjaar 2004 een getrapte wijze voor het
bestemmen van het resultaat van de exploitatierekening. Bij het getrapt bestemmen van het resultaat is er een
exploitatieresultaat van baten en lasten voor het vormen en het onttrekken van bestemmingsreserves. Vervolgens
worden de bestemmingsreserves op de taakvelden (producten) van de exploitatierekening ingezet door daarmee
afschrijvingslasten en andere lasten te dekken. Ook worden bestemmingsreserves gevormd om, zoals dat wordt
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genoemd, te ‘sparen’ voor toekomstige investeringen en het opvangen van andere toekomstige lasten op de
exploitatierekening. De bestemmingsreserves worden daarbij gezien als een ‘eigen financieringsmiddel’ voor deze
toekomstige uitgaven.
Na het vormen en onttrekken van bestemmingsreserves resulteert het saldo van de exploitatierekening, dat
tegenwoordig resultaat heet. Dit saldo van de exploitatierekening na mutatie van de reserves wordt bij de
jaarafsluiting apart op de vermogensbalans in beeld gebracht (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2003a, pag. 46 & 47). Het saldo van de exploitatierekening na mutatie van de reserves is het
jaarrekeningresultaat waarmee de vrij aanwendbare reserves muteren.
Door het vormen en inzetten van bestemmingsreserves voor het dekken van afschrijvingslasten en andere lasten
wordt het exploitatieresultaat waarmee de vrij aanwendbare reserves muteren, vertekend. Ook de
bestemmingsreserves die zijn gevormd voor het dekken van afschrijvingen van investeringen en andere lasten, zijn
namelijk vrij aanwendbare reserves. Een raad kan op ieder moment bij meerderheidsbesluit de bestemming
wijzigen. Voor de continuïteit van de gemeente is vorming van deze reserves niet van belang. Bij uitgaven aan
investeringen welke verplicht moeten worden geactiveerd, wordt het financieel vermogen kleiner en wordt het
eigen vermogen niet aangetast. Uitgaven aan investeringen worden met financieel vermogen gefinancierd.
Het vormen van bestemmingsreserves voor het dekken van afschrijvingslasten en andere lasten is eveneens
afhankelijk van de besluitvorming van de raad. De raad kan zelf besluiten hoeveel in een jaar te ‘sparen’. Daarmee
kan in een jaar met de mutatie van de bestemmingsreserves worden gestuurd op het exploitatieresultaat na mutatie
van de reserves, waarmee het zogenaamd vrij aanwendbare deel van de reserves in de vorm van de algemene reserve
muteert.
De conclusie luidt: Met het gebruik om bestemmingsreserves de functie van allocatiemiddel toe te kennen wordt
het exploitatiesaldo waarmee de vrije reserves muteren, onzuiver. Met gebruik kan op de uitkomst van het resultaat
waarmee de vrije reserves muteren, worden gestuurd. Het gebruik ontneemt daarmee het zicht op de omvang van
het daadwerkelijk vrij aanwendbare deel van de reserves.
Vormen en onttrekken van voorzieningen - In het kader van het instandhoudingsbeginsel wordt bij een ‘zuiver’
verplichtingenstelsel in baten en lasten een deel van de reserves van het netto vermogen afgezonderd als een
voorziening om aan te geven dat hoogstwaarschijnlijk sprake is van aanvullende toekomstige schuldverplichtingen
waarvan de kosten op het verleden drukken. Daarmee wordt ook waarde-overeenstemming in de tijd gecreëerd.
Het vormen van een voorziening in een jaar verhoogt de lasten in het exploitatieresultaat van dat jaar.
Het BBV hanteert voor het vormen en voorzieningen echter alternatieve criteria. Ten eerste ziet het BBV
voorzieningen als een soort bestemmingsreserves waarvan de raad de bestemming niet kan wijzigen. In het
gemodificeerde stelsel kan de raad de bestemming van een bestemmingsreserve wel tussentijds wijzigen, meldt de toelichting
op het BBV (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2003a, pag. 46). Ten tweede moeten
volgens het BBV vooruit ontvangen bijdragen van derden die nog niet zijn besteed, met een voorziening worden
beklemd. Tot slot hoeven voor jaarlijks terugkerende aan arbeid gerelateerde verplichtingen van gelijke omvang
juist geen voorzieningen worden gevormd, ook al drukken de kosten wel op de achterliggende periode. Bij
gemeenten zijn als gevolg hiervan vier soorten voorzieningen te onderscheiden.
Ten eerste vormen gemeenten voorzieningen voor toekomstige investeringen in het riool en de afvalverwijdering.
Als de raad aangeeft dat middelen ten laste van de baten uit de rioolrechten op de exploitatierekening moeten
worden afgezonderd voor toekomstige investeringen in het riool, ziet de toelichting op het BBV dit als gebonden
middelen. Door de eis ‘ten hoogste kostendekkende riooltarieven’ kan alleen voor toekomstige investeringen in riool
worden gespaard via een opslag op de rioolheffing als dat apart wordt geparkeerd. De middelen moeten dan niet
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worden ondergebracht in een bestemmingsreserve, maar in een voorziening. De raad kan de bestemming van een
voorziening immers niet wijzigen.
Deze constructie heeft tot gevolg dat toekomstige investeringsuitgaven aan riool en afvalverwijdering zijn
afgezonderd in een voorziening en als kosten op de achterliggende periode drukken. Maar de voorziening is hier
geen schuldverplichting op de vermogensbalans waarvan de lasten op het verleden drukken. Daarmee wordt
ondergraven dat het eigen vermogen de liquiditeitswaarde van de gemeente weergeeft. Het eigen vermogen en de
vrije reserves van het eigen vermogen worden er kleiner door voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Ook wordt
daardoor het exploitatieresultaat in een jaar neerwaarts vertekend. Een deel van de jaarlijkse baten uit de
rioolheffing wordt ermee aan het exploitatieresultaat onttrokken.
Ten tweede vormen gemeenten voorzieningen voor het onderhoud van kapitaalgoederen. De gemeenteraad geeft
in beginsel het gewenste onderhoudsniveau aan voor het onderhoud van kapitaalgoederen als wegen,
groenvoorzieningen, bruggen, etc.. Voor zover het onderhoud zich niet op dit niveau bevindt of dat het onderhoud
eens in de zoveel jaar plaatsvindt, worden de onderhoudskosten voor het op niveau brengen van de staat van de
desbetreffende kapitaalgoederen als achterstallig gezien. Voor deze lasten wordt een onderhoudsvoorziening
gevormd. Daarmee zijn deze onderhoudsvoorzieningen egalisatievoorzieningen.
Deze constructie heeft ook tot gevolg dat toekomstige lasten voor onderhoud zijn afgezonderd als een
schuldverplichting op de vermogensbalans die op het verleden drukt. Maar er is in dit geval geen derde met een
opeisbare schuldtitel die hoogstwaarschijnlijk wordt geëffectueerd. Er kan van een deel van het onderhoud worden
afgezien door van een lager onderhoudsniveau uit te gaan of door het onderhoudsinterval te verlengen. De
voorziening is ook geen correctie op de waarde van de materiële vaste activa, waarop het onderhoud betrekking
heeft. Het vormen van deze onderhoudsvoorzieningen ondergraaft dat het eigen vermogen de liquiditeitswaarde
weergeeft.
Met het gebruik wordt ook het exploitatieresultaat in een jaar lager voorgesteld dan het in werkelijkheid is. Er wordt
met een dergelijke voorziening een mogelijkheid gecreëerd om het exploitatieresultaat in een jaar te sturen. Het is
daarom bij een ‘zuiver’ stelsel gebruikelijk egalisatie van deze onderhoudskosten in de tijd met een
bestemmingsreserve op te vangen. De kosten van toekomstige uitgaven aan noodzakelijk onderhoud worden dan
met een bestemmingsreserve beklemd om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.
Het heeft er alles van weg dat de wetgever voor egalisatie van deze onderhoudskosten met een voorziening heeft
gekozen, omdat in een voorziening claims op toekomstige budgetten voor onderhoud door het desbetreffende
gemeentelijk organisatieonderdeel beter worden gewaarborgd. De gemeenteraad kan in het huidige gemodificeerde
stelsel bestemmingsreserves opheffen en laten vrijvallen, maar een voorziening niet. Daarmee wordt echter
voorbijgegaan aan de mogelijkheid dat een gemeenteraad het onderhoudsniveau wel degelijk kan verlagen, waarmee
(een deel van) de voorziening ook vrijvalt aan de reserves. Ook wordt eraan voorbijgegaan dat bij een ‘zuiver’
verplichtingenstelsel in baten en lasten volgens de methode van dubbel boekhouden een bestemmingsreserve niet
vrijblijvend kan worden opgeheven.
Ten derde vormen gemeenten voorzieningen voor nog niet bestede middelen verkregen van derden voor een specifiek doel
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2003a, pag. 46). Door hiervoor een voorziening te
treffen worden de kosten al genomen, voordat de transactie, de besteding aan het specifiek doel, heeft plaatsgevonden.
Daarmee wordt het exploitatieresultaat in een jaar vertekend. Bij een ‘zuiver’ stelsel worden deze bedragen geboekt
als vooruit ontvangen bedragen onder de balanspost overlopende passiva. Daarmee blijft het exploitatieresultaat
zuiver en is de bruto schuld hoger. Ook dan zijn deze middelen beklemd. De bruto schuld wordt door dit gebruik
dus lager voorgesteld dan ze in werkelijkheid is.

~ 155 ~

Ten vierde vormen gemeenten voorzieningen voor kosten die in de achterliggende periode zijn ontstaan, en
waarvan de hoogte redelijkerwijs is te schatten. Een voorbeeld van dergelijke kosten zijn opgebouwde rechten van
werknemers en bestuurders op toekomstige uitbetaling van vakantiegeld en pensioen. Het BBV maakt echter een
uitzondering voor het treffen van deze aan arbeidskosten gerelateerde voorzieningen met een terugkerend karakter.
Daarvoor wordt de volgende reden opgevoerd: ‘Omdat gemeenten een begroting en meerjarenraming hebben, waarin onder
andere de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn opgenomen, is er geen gevaar voor het niet kunnen voldoen
aan de desbetreffende verplichtingen…. …. Aangezien jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in de baten en
lasten zijn verwerkt, is het ook voor de financiële positie niet noodzakelijk deze in de balans op te nemen’ (Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2003a, pag. 49).
Met het niet op de balans nemen van alle voorzieningen voor kosten die op de achterliggende periode drukken,
geeft het eigen vermogen niet de liquiditeitswaarde weer en is de omvang van de vrije reserves in de werkelijkheid
kleiner. Bij schommelingen van aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen tussen jaren wordt het
exploitatieresultaat in een jaar vertekend. Het lijkt erop dat de wetgever er destijds voor beducht was, dat door het
verplicht treffen van aan arbeidskosten gerelateerde voorzieningen meerdere gemeenten een zeer lage of zelfs
negatieve reservepositie zouden krijgen. Met het verbod op het activeren van tekorten en het voortaan verplicht
vormen van voorzieningen voor het onderhoud van kapitaalgoederen werd bij meerdere gemeenten al een flink
gat in de balansreserves geslagen.
Samengevat luidt de conclusie dat de balanspost voorzieningen bij gemeenten door de modificaties niet zuiver
weergeeft welke lasten er op de achterliggende periode drukken en daarom apart van de reserves van het netto
vermogen in beeld moeten worden gebracht. Dit vertekent de omvang van de vrije reserves, de omvang van het
eigen vermogen en de omvang van de bruto schuld op de balans. Ook wordt het exploitatieresultaat in een jaar
door de modificaties voor het vormen en het inzetten van voorzieningen vertekend. Niet alle toevoegingen aan
voorzieningen in een jaar zijn lasten die op de achterliggende periode drukken. Omgekeerd zijn er elk jaar lasten
waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd, maar die wel in de achterliggende periode zijn ontstaan.
Toerekenen van bespaarde rente aan de taakvelden (producten) op de exploitatierekening - Gemeenten mogen van onder andere
de Gemeentewet voor rechten en heffingen ten hoogste kostendekkende tarieven in rekening brengen. In dat tarief
mag een vergoeding voor de inzet van vreemd vermogen èn voor de inzet van de reserves en voorzieningen worden
meegenomen. Van de Mededingingswet moeten gemeenten voor de levering van goederen, diensten en werken
aan derden en overheidsbedrijven die niet uit hoofde van de publieke taak plaatsvinden, minimaal een integrale
kostprijs in rekening brengen. Deze integrale kostprijs moet ook een redelijke vergoeding bevatten voor de
financiering met reserves en voorzieningen van de bijbehorende economische activiteiten. Het BBV staat toe dat
gemeenten het toerekenen van rente aan de kostprijs in de verslaglegging verwerken. Voor het meenemen van de
rentevergoeding voor de inzet van vreemd vermogen en de reserves en voorzieningen werken gemeenten met een
zogenaamde omslagrente.
De omslagrente is een rentevergoeding voor de financiering van vaste activa. Dit percentage wordt losgelaten op
bijvoorbeeld de balanswaarde van het vast actief riolering. De financieringsrente wordt vervolgens tezamen met de
afschrijvingen als kapitaallast geboekt op het taakveld (product) riool van de exploitatierekening. De tegenboeking
van de doorbelaste rentekosten bestaat nu uit doorberekende rentelasten van het vreemd vermogen en uit baten
bespaarde rente over de inzet van reserves en voorzieningen. De boeking van de bespaarde rente leidt tot een
positief renteresultaat. Maar daar staat dus een doorberekende financieringslast aan de taakvelden op de
exploitatierekening tegenover.
Door de methode van toerekening van bespaarde rente over reserves en voorzieningen worden zowel de baten als
de lasten hoger voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. In het uiteindelijke exploitatieresultaat, dat als saldo naar
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de balans wordt overgebracht, vallen de baten van de geboekte bespaarde rente en de lasten van de doorberekende
rente over het netto vermogen in de kapitaallasten niet één op één tegen elkaar weg. Bij onderhandenwerk worden
de rentelasten in de doorberekende kapitaallasten geactiveerd. Daarmee worden ook de rentelasten van de geboekte
bespaarde rente over het netto vermogen geactiveerd. Er wordt daardoor winst genomen, terwijl deze nog niet is
gerealiseerd, omdat de lasten tegenover het resultaat uit de bespaarde rente wegvallen. Bij het realiseren van de
werkelijke opbrengst door verkoop vindt juist het omgekeerde plaats.
Een deel van de gemeenten corrigeert de reserves en voorzieningen met baten bespaarde rente om ontwaarding
van de reserves en voorzieningen door inflatie tegen te gaan. Sommige gemeenten passen deze correctie van de
algemene reserve en de voorzieningen toe voor het bepalen van het resultaat van de exploitatierekening. Het
bijschrijven van rente aan de algemene reserves en voorzieningen ondermijnt daarmee het controleverband van het
dubbelboekhouden, dat volgt uit het boekhoudkundig evenwicht. Er zijn ook gemeenten die deze mutatie van de
algemene reserve en voorzieningen hebben verwerkt bij het muteren van de bestemmingsreserves voor het bepalen
van het resultaat na bestemming van de reserves. Daarmee sluit het resultaat na mutatie van de reserves niet meer
aan bij de mutatie van de vrij aanwendbare reserves.
De conclusie luidt dat de methode van de omslagrente met bespaarde rente kan leiden tot een onzuiver
exploitatieresultaat. Met het bijschrijven van rente aan de algemene reserve en de voorzieningen voor het
bestemmen van de reserves wordt de aansluiting tussen het exploitatieresultaat voor mutatie van de
bestemmingsreserves en de mutatie van het eigen vermogen ondermijnd. Indien bij het vormen en vrijvallen van
bestemmingsreserves ook de bijschrijving van bespaarde rente aan de algemene reserve en de voorzieningen wordt
verwerkt, sluit het resultaat na mutatie van de reserves niet meer aan bij de mutatie van de vrij aanwendbare reserves
op de balans.
De resultaatbepaling bij gemeenten in de praktijk.
Met de modificaties van het BBV geeft het eigen vermogen niet de liquiditeitswaarde weer. Het exploitatieresultaat
is door de modificaties ook niet zuiver en de omvang van de reserves van gemeenten zijn onderling niet te
vergelijken. De modificaties maken het mogelijk dat op de uitkomst van het exploitatieresultaat wordt gestuurd.
De modificaties vertroebelen daarmee de transparantie van het exploitatieresultaat, de omvang van de vrij
aanwendbare reserves, de omvang van de reserves en ook de omvang van de schuldverplichtingen, waardoor het
vormen van een goed oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën wordt bemoeilijkt. Maar maken
gemeenten ook strategisch gebruik van de ruimte die de modificaties van het BBV hun bieden?
Loeff en Schaepkens (2010) concludeerden bij hun onderzoek naar 232 jaarrekeningen van 116 gemeenten van de
jaren 2006 en 2007 dat deze gemeenten de vrijheidsgraden binnen het BBV op het gebied van reservevorming,
voorzieningen en investeringen met maatschappelijk nut volop gebruikten om hun exploitatieresultaat van de
jaarrekening te beïnvloeden (zie ook paragraaf 3.2). Daarnaast maakten gemeenten gebruik van de mogelijkheid
om tussentijds winst bij te schrijven op de voorraad onderhanden werk. Negatieve exploitatieresultaten werden
door ruimte in de boekhoudregels overduidelijk richting een resultaat van nihil geschreven. Sterk positieve
exploitatieresultaten werden door het benutten van de ruimte in de boekhoudregels gedempt. Afwijkingen in het
resultaat tussen de financiële begroting en de jaarrekening werden eveneens door het benutten van de ruimte in de
boekhoudregels gedempt.
Tabel 4.2 geeft het eigen vermogen en de voorzieningen weer uit de jaarrekening 2016 van de gemeente Leusden.
Dit willekeurig gekozen voorbeeld laat zien dat er nog steeds sprake is van een aanzienlijke vertekening van het
exploitatieresultaat en van de omvang van de (vrije) reserves ten opzichte van een ‘zuiver’ stelsel. In 2016 heeft de
gemeente Leusden een negatief exploitatieresultaat van 4.376.000 euro, waarmee het eigen vermogen daalt. Het
bedrag sluit aan bij het overzicht van de baten en lasten. Er is echter ook sprake van een daling met (17.698.000 +
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4.075.000 – 17.119.000 – 4.397.000 =) 257.000 euro van voorzieningen die geen schuldverplichtingen van lasten
uit het verleden zijn. Het negatieve exploitatieresultaat is bij een zuiver boekhoudstelsel daarom 257.000 euro
negatiever. Daarentegen is niet duidelijk of voor alle aan arbeid gerelateerde kosten voorzieningen zijn gevormd,
zodat de invloed daarvan op de mutatie van het eigen vermogen niet is te bepalen.
Reserves en voorzieningen x 1.000 euro
Eigen vermogen
-Algemene reserves
-Bestemmingsreserves
-Overige bestemmingsreserves
-Nog te bestemmen resultaat

Ultimo

2016
32.247

19.838
10.493
0
1.916

Voorzieningen
-Voorzieningen voor verplichtingen verliezen en risico’s
-Onderhoudsegalisatievoorzieningen
-Beklemde middelen van derden met een specifieke
aanwending
-Bijdragen aan vervangingsinvesteringen

Ultimo

2015
36.623

21.047
13.688
0
1.888
27.448

27.553

5.932
17.119
0

5.780
17.698
0

4.397

4.075

Tabel 4.2, Reserves en voorzieningen x 1.000 euro jaarrekening 2016 gemeente Leusden. Bron: Jaarverslag en jaarrekening 2016, met het oog
op Leusden. Gemeente Leusden (2017).

In het overzicht van de baten en laten van de jaarrekening 2016 wordt vooraf aan het bepalen van het resultaat per
saldo 6.292.000 euro onttrokken aan de reserves (Gemeente Leusden, 2017). Daarmee resteert een positief resultaat
na bestemming van de reserves van (6.292.000 - 4.376.000 =) 1.916.000 euro, dat apart op de vermogensbalans in
beeld wordt gebracht.
De vrije reserves op de balans muteren echter niet met het bedrag van 1.916.000 euro, omdat met het bestemmen
van de reserves nog (21.047.000 + 1.888.000 – 19.838.000 =) 3.097.000 euro aan de algemene reserve is onttrokken
voor het dekken van lasten. De algemene reserve van 2016 is op de balans gedaald ten opzichte van de som van
de algemene reserves en het resultaat van 2015! Het positieve resultaat van 1.916.000 euro, zoals dat op de balans
wordt gepresenteerd, is dus niet het werkelijke resultaat waarmee de vrije reserves muteren. Er is juist sprake van
een negatief resultaat van (3.097.000 – 1.916.000 =) 1.181.000 euro waarmee de vrije reserves afnemen.
Het resultaat van de vrije reserves is in werkelijkheid nog negatiever, omdat de mutatie van de bestemmingsreserves
geheel bestaat uit een mutatie van bestemmingsreserves met een allocatiefunctie. Deze negatieve mutatie van
(13.688.000 – 10.493.000 =) 3.195.000 euro is goed bekeken ook een mutatie van de vrije aanwendbare reserves.
De vrije aanwendbare reserves nemen in werkelijkheid met de mutatie van het eigen vermogen met (1.181.000 +
3.195.000 =) 4.376.000 euro af in plaats van toe.
De vrije reserves in 2016 bedragen volgens de balans (19.838.000 + 1.916.000 =) 21.754.000 euro. Op de balans
staan echter ook 21.506.000 euro aan voorzieningen die geen verplichtingen zijn waarvan de lasten op de
achterliggende periode drukken, en 10.493.000 euro aan bestemmingsreserves met een allocatiefunctie. Deze
bedragen zouden bij een ‘zuiver’ verplichtingenstelsel eveneens tot de vrije aanwendbare reserves behoren. Daarmee
bedragen de vrije aanwendbare reserves dus 53.753.000 euro en dat is twee keer zoveel als in de jaarrekening wordt
verantwoord. Voor invulling van het instandhoudingsprincipe kan een deel ervan (17.119.000 euro) in een
egalisatiereserve voor het onderhoud worden beklemd.
Uit dit willekeurig gekozen voorbeeld blijkt dat door de modificaties van het BBV inderdaad sprake is van
aanzienlijke vertekeningen van het exploitatieresultaat na mutatie van de bestemmingsreserves, het
exploitatieresultaat voor mutatie van de bestemmingsreserves, de vrije reserves, het eigen vermogen en de
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voorzieningen ten opzichte van een ‘zuiver’ stelsel. Het daadwerkelijk negatieve exploitatieresultaat wordt daarbij
omgebogen naar een positief exploitatiesaldo, waarmee de zogenaamde vrije reserves toenemen. Omdat er geen
beklemde middelen van derden met een specifieke aanwending zijn vastgelegd in een voorziening, is er in dit
voorbeeld geen vertekening van de bruto schuld op de creditzijde van de balans.
Het hiervoor geschetste beeld is bij veel andere gemeentelijke jaarrekeningen uit 2016 niet wezenlijk anders. De
hiervoor beschreven resultaatbepaling valt binnen de waarderingsgrondslagen voor de resultaatbepaling van de
wettelijke regels van het BBV en geeft om die reden een getrouw beeld. Gemeenten voldoen met de vertekeningen
van het exploitatieresultaat voor en na bestemming van de reserves, van de omvang van de vrije reserves, van het
eigen vermogen, van de voorzieningen en van de bruto schuld ten opzichte van een ‘zuiver’ stelsel aan het BBV. Zo
ook handelt de accountant met het afgeven van een verklaring over het getrouwe beeld van de jaarrekening volgens
de wettelijke voorschriften. De regels voor de resultaatbepaling van het BBV zijn met de vernieuwing met ingang
van 2017 niet gewijzigd.
Bij meerdere gemeenten ondermijnt de verwerking van de bespaarde rente door de bijschrijving van een
inflatiecorrectie bij de algemene reserve en de voorzieningen de aansluiting tussen het resultaat van de exploitatie
en de mutatie van de (vrije) reserves. Daarmee wordt het controleverband van dubbelboekhouden verstoord. Dit
eenvoudige controleverband is normaal belangrijk voor een accountant bij zijn onderzoek naar het getrouwe beeld
van de jaarrekening. De aansluiting tussen het resultaat van de rekening en de mutatie van (de vrije reserves) het
eigen vermogen is een bevinding die aangeeft of de interne controle van de organisatie op orde is en de accountant
op de administratieve organisatie van de gemeente kan steunen.
Jaar
Eigen vermogen
Resultaat balans
Baten
Lasten
Result. rekening
Aansluiting
resultaat
Afwijking in %
van inkomsten
Afwijking in %
van het resultaat

2007
29.406
1.498
52.331
50.623
1.708

2008
30.019
973
54.614
53.409
1.205

2009
34.291
4.272
61.165
56.854
4.311

2010
32.174
-2.117
54.616
56.682
-2.066

2011
31.232
-942
54.690
55.582
-892

2012
29.943
-1.289
52.902
54.113
-1.231

2013
30.010
67
52.012
51.875
137

2014
29.062
-948
52.181
52.254
-73

2015
29.603
541
57.444
56.947
497

2016
30.188
585
57.719
57.228
491

-210

-232

-39

-51

-50

-58

-70

-875

44

94

0,4

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1,7

0,1

0,2

12,3

19,3

0,9

2,5

5,6

4,7

51,1

1198,6

8,9

19,1

Tabel 4.3, Aansluiting mutatie eigen vermogen en resultaat gezamenlijke gemeenten 2007-2016 in miljoen euro. Bron: Centraal Bureau voor de
Statistiek, Statline, gemeenterekeningen: balansposten naar regio en grootteklasse & gemeenterekeningen: baten en lasten per functie naar regio
en grootteklasse.

De openbare IV-3 informatie registreert niet de verwerking van de mutatie van de algemene reserve bij het vormen
en onttrekken van de bestemmingsreserves. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt van gemeenten wel een
statistiek bij van de balansen van de gezamenlijke gemeenten en houdt ook een statistiek bij van de rekeningen in
baten en lasten van de gezamenlijke gemeenten. Beide statistieken bevatten cijfers die door het Centraal Bureau
voor de Statistiek aan de hand van de jaarrekeningen zijn gecorrigeerd. De plussen en minnen van de
aansluitverschillen bij gemeenten door de methode van de bespaarde rente en ook andere rechtstreekse mutaties
van de algemene reserves tellen op tot een totaal. Hoe groot is het aansluitverschil bij de gezamenlijke gemeenten
tussen de statistiek over de balansen en de statistiek over de exploitatierekening?
Tabel 4.3 geeft op de derde rij het resultaat volgens de mutatie van het eigen vermogen van de statistiek over de
gezamenlijke balansen van gemeenten van de jaren 2007 tot en met 2016. Op de zesde rij staat het resultaat van de
rekening in baten en lasten van de statistiek over de gezamenlijke rekeningen in baten en lasten van de jaren 2007
tot en met 2016. Op de zevende rij staat het aansluitverschil tussen het resultaat volgens de mutatie van het eigen
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vermogen op de balans en het resultaat in baten en lasten. Statistisch gezien is de afwijking van het aansluitverschil
in procenten van de baten te overzien. Uit tabel 4.3 is af te leiden dat dit verschil over de periode 2007-2016
gemiddeld 0,3% van de totale baten bedraagt. Dat wordt anders als naar het aansluitverschil in procenten van het
resultaat wordt gekeken. Als de uitbijter van 2014 wordt weggelaten, bedraagt die afwijking gemiddeld nog altijd
13,8%. Verontrustender is echter dat de modificaties van het BBV die dit aansluitverschil veroorzaken, het
controleverband van dubbelboekhouden aantasten.
Kort samengevat luidt de conclusie van deze paragraaf dat de modificaties van de waarderingsgrondslagen van het
BBV voor de bezittingen, schulden en resultaatbepaling de transparantie voor een oordeel over de houdbaarheid
van de gemeentefinanciën ondergraven.
Wat in de volgende paragrafen en hoofdstukken terugkeert.
De reserves van het netto vermogen zijn op zichzelf genomen geen middel maar een imaginaire balanspost. Het
eigen vermogen geeft bij gemeenten niet de liquiditeitswaarde weer. Deze conclusies keren terug in de paragrafen
4.3, 4.4, 4.5 en 4.6.
Op een vermogensbalans zijn verschillende categorieën vermogens te onderscheiden en deze hebben een
onderlinge samenhang. Het financieel vermogen van een gemeente muteert door een wijziging van het netto
vermogen en ook door een wijziging van het niet-financieel vermogen. De samenhang tussen de verschillende te
onderscheiden categorieën vermogens op de balans en het effect van respectievelijk het exploitatieresultaat en de
netto-investeringen op het financieel vermogen keren terug in paragraaf 4.6 en in de hoofdstukken 5 en 6.
De modificaties van de waarderingsgrondslagen van het BBV vertekenen de omvang van de vrije reserves, het
eigen vermogen, de voorzieningen en de bruto schuld ten opzichte van ‘zuiver’ dubbel boekhouden in baten en
lasten volgens een verplichtingenstelsel. Met het BBV geeft de omvang van de balansreserves bij gemeenten niet
de liquiditeitswaarde weer. De hoogtes van de reserveposities van gemeenten zijn door de modificaties onderling
ook niet vergelijkbaar. De reservepositie bij de ene gemeenten vertegenwoordigt een andere waarde dan bij de
andere gemeente. Met de modificaties komen de exploitatieresultaten voor en na mutatie van de
bestemmingsreserves niet zuiver in beeld en ontstaat voor gemeenten ruimte om in een jaar op de omvang van
deze exploitatieresultaten te sturen. Die ruimte om te sturen is het grootst voor het exploitatieresultaat waarmee de
vrije reserves muteren.
De modificaties van het BBV ondermijnen daarmee de transparantie van de balans en exploitatierekening. De
omvang van de (vrije) balansreserves en de ontwikkeling ervan zijn onbetrouwbare maten om een oordeel over de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën te vormen. Ook de schuldverplichtingen (inclusief voorzieningen) geven
geen goed beeld. Doordat het exploitatieresultaat van de rekening door de ruimte in de regels bij veel gemeenten
niet aansluit bij de mutatie van (de vrije reserves van) het eigen vermogen, wordt het controleverband van het
dubbelboekhouden tussen het resultaat van de exploitatierekening en de mutatie van de reserves verstoord.
De waarderingsgrondslagen voor de bezittingen, schulden en resultaatbepaling keren samen met de conclusies van
deze paragraaf terug in paragrafen 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6.

§ 4.3 Balansreserves zijn geen geld en ook geen maat voor de aanwezige vermogensbuffer.
Met de opkomst van New Public Management aan het eind van de vorige eeuw komt bij gemeenten het importeren
van besturings- en beheersingsmechanismen van private ondernemingen meer op de voorgrond te staan. In deze
paragraaf wordt eerst beschreven hoe met deze verschuiving als gevolg van de New Public Management-beweging de
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aandacht bij gemeenten wordt gericht op (de vrije reserves) van het eigen vermogen en dat aan het eigen vermogen
vervolgens vier functies worden toebedacht, namelijk een inkomstenfunctie, een bestedingsfunctie, een
financieringsfunctie en een bufferfunctie.
De vrije reserves van het eigen vermogen zijn samen met het exploitatieresultaat na mutatie van de
bestemmingsreserves het vertrekpunt voor het vormen van een oordeel over de financiële gezondheid van een
gemeente, luidt sindsdien de nieuwe opvatting. De vrije reserves van het eigen vermogen moeten tezamen met de
onbenutte belastingcapaciteit en de vrije ruimte op de exploitatierekening groot genoeg zijn om toekomstige
tegenvallers op te vangen. Dit is de bufferfunctie van het eigen vermogen. Bij vrije reserves van nihil of lager is een
gemeente volgens de nieuwe opvatting technisch gezien failliet. Daarmee wordt stilzwijgend verondersteld dat het
eigen vermogen de liquiditeitswaarde van een gemeente weergeeft en de vrije reserves de maat zijn voor de
maximaal aanwezige vermogensbuffer. De overige reserves en voorzieningen moeten voor de instandhouding van
de gemeente beklemd blijven.
Uit paragraaf 4.2 blijkt dat door de huidige modificaties van het BBV het eigen vermogen niet de liquiditeitswaarde
weergeeft en de vrije reserves op de balans niet de daadwerkelijk vrije aanwendbare reserves zijn. Maar stel dat
door het wijzigen van de waarderingsgrondslagen van het BBV de omvang van het eigen vermogen wel de
liquiditeitswaarde van een gemeente weergeeft en de vrije reserves op de balans daadwerkelijk alle vrij aanwendbare
reserves zijn. Is in dat geval de omvang van de vrije reserves van het netto vermogen de maximaal aanwezige
vermogensbuffer om tegenvallers op te vangen? Daaraan gaat echter een vraag vooraf. Is het überhaupt wel
mogelijk om met het eigen vermogen de liquiditeitswaarde van een gemeente en dus ook de omvang van de vrij
aanwendbare reserves in beeld te brengen?
Economen hebben bij het solvabiliteitscriterium van Buiter (1985), dat het netto vermogen niet negatief mag
worden, opgemerkt dat de waarde van niet te vermarkten overheidsbezit moeilijk of niet in beeld is te brengen en
dat daarmee het netto vermogen van een overheid niet of moeizaam is te bepalen (Unger, 2005; Da Costa & JuanRamon, 2006). Het gaat daarbij om een solvabiliteitscriterium voor het bepalen van de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën van landen. Ikzelf (Van der Lei, 2009b) ga een stap verder en stel dat overheden, in dit geval
Nederlandse gemeenten, niet worden geliquideerd. Daarom gaat het er bij gemeenten juist om of met de
toekomstige inkomsten de schuldverplichtingen blijvend kunnen worden betaald. De omvang van de reserves van
het netto vermogen doet er niet toe (zie paragraaf 2.5).
In deze paragraaf worden de vier veronderstelde functies van het eigen vermogen, de inkomstenfunctie, de
bestedingsfunctie, de financieringsfunctie en de bufferfunctie, kritisch belicht. Daarbij worden de twee kritieken
op het solvabiliteitscriterium dat de vrije reserves van het netto vermogen voor houdbare gemeentefinanciën
minimaal nihil moeten zijn, uitgewerkt. Op basis van de eigenheid van de (Nederlandse) gemeenten wordt een
ander beginsel afgeleid, dat leidend is voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeenteschuld.
Het beginsel dat alleen voor investeringen in bezit mag worden geleend, vervaagt.
Gemeenten hanteren vanaf begrotingsjaar 1985 de methode van dubbelboekhouden in baten en lasten en daarmee
is vanaf dat begrotingsjaar het opstellen van een vermogensbalans verplicht. Door deze overstap verschijnen er
balansreserves. De introductie van dubbelboekhouden in baten en lasten valt samen met de New Public Managementbeweging uit de Verenigde Staten, maar is een nationale voorloper (zie paragraaf 3.2).
De balansreserves inclusief het saldo van de rekening worden vervolgens aangeduid met de term eigen vermogen.
De omvang van de vrije balansreserves wordt vervolgens gezien als de maximale vermogensbuffer voor het
opvangen van financiële tegenvallers. Het lijkt daarbij alsof een negatieve vrije reserve als een vanzelfsprekende
barrière van het bedrijfsleven werd gekopieerd. Dit ligt echter genuanceerder.
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In de uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uit de Groene reeks De rekening als beleidsinstrument
van 1988 staat in het hoofdstuk over de functie van de balans het volgende over de reserves: Vrije reserve: een door de
gemeente gekweekte reserve, als zodanig op de balans geboekt, die dient als algemene zekerheid. Bestemmingsreserve: idem, die dient
voor een bepaald doel. (VNG-overleggroep middeleninformatie, 1988, pag. 36). ‘Algemene zekerheid’ lijkt hier bedoeld
als een verzekering in de vorm van een kas voor noodgevallen. Voor zover een reserve niet is gekoppeld aan een
doel, vormt ze een financiële buffer.
De woorden ‘algemene zekerheid’ zijn echter anders zijn ingebed. Er wordt in die jaren op de balans van gemeenten
een hoofdrubriek ‘lang vermogen’ gehanteerd. Dat is de som van het eigen vermogen, de voorzieningen en het vreemd
vermogen met een looptijd langer dan een jaar. Als dit ‘lang vermogen’ lager is dan de balanswaarde van de vaste
activa, dan wordt dat gezien als een financieringstekort, vermeld het boekje van de Groene reeks. Vaste activa zijn
dan gefinancierd met kort vreemd vermogen. Opgemerkt wordt dat een financieringstekort tijdelijk mogelijk is om
een gunstige ontwikkeling van de rente af te wachten.
Voor de Tweede Wereldoorlog werd op grond van het profijtbeginsel het lenen door gemeenten met de
boekhoudregels juist beperkt tot lenen voor investeringen met meerjarig nut, waarbij de aflossingen op leningen
gelijk met de afschrijvingen moesten oplopen (zie paragraaf 3.2). De ‘algemene zekerheid’ is hier nog de resterende
leencapaciteit voor exploitatietekorten tot het niveau dat de vaste activa volledig met langlopende schulden zijn
belast. Op dat punt dragen de toekomstige gebruikers volledig de investeringskosten van de vaste activa. Het eigen
vermogen is dan nihil.
Daarmee waren de vrije reserves dus een maat voor de vermogensbuffer om exploitatietekorten met geleend geld
op te vangen. Bij het hiervoor genoemde uitgangspunt blijft bij een algemene reserve van nihil geld lenen voor de
aanschaf van nieuwe vaste activa mogelijk, zolang dit maar langlopende leningen zijn. Om een negatief eigen
vermogen te ontlopen activeerden gemeenten in deze jaren echter ook tekorten onder het eigen vermogen. Aan
het eind van het hoofdstuk over de functie van de balans in het boekje van de Groene reeks volgt een verhandeling
over afwijkende waarderingsgrondslagen voor vaste activa. De invloed hiervan op de hoogte van de balansreserves
wordt daarbij niet vermeld (VNG-overleggroep middeleninformatie, 1988, pag. 37-38).
In de jaren negentig van de vorige eeuw zal vervolgens het idee dat het eigen vermogen een maat is voor aanvullende
leningen om exploitatietekorten op te vangen, verder vervagen.
New Public Management richt bij gemeenten de aandacht eenzijdig op het eigen vermogen.
Met de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 wordt vervolgens beoogd de voorschriften voor de jaarrekening van
gemeenten zoveel als mogelijk gelijk te trekken met die voor private ondernemingen (zie paragraaf 3.2). Al eerder
is met de nieuwe Gemeentewet van 1993 de begrotingseis van sluitende baten en lasten voor het provinciaal
toezicht geïntroduceerd, zodat een eenduidige vaststelling van het exploitatieresultaat door gemeenten belangrijk
wordt (zie paragraaf 3.4). Het gelijktrekken van de voorschriften heeft als doel resultaatsturing door gemeenten te
onderdrukken en de omvang van de vrije balansreserves beter in beeld te krijgen door de balanspost voorzieningen
beter te definiëren en het activeren van exploitatietekorten te ontmoedigen.
Ondertussen zet de overheid onder invloed van de New Public Management-beweging vanaf eind jaren tachtig en
begin jaren negentig publieke activiteiten door verzelfstandiging en privatisering meer op afstand. Verzelfstandigde
publieke instellingen als ziekenhuizen, verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen, hogescholen, universiteiten,
secundair onderwijs, primair onderwijs, woningcorporaties, personenvervoerders en culturele instellingen, die
voorheen onder de vleugels van de overheid schuilgingen, worden meer blootgesteld aan marktwerking. Daarvoor
moeten deze instellingen net als private ondernemingen wel failliet kunnen gaan.
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Daarom krijgt men bij deze instellingen meer oog voor de omvang van het eigen vermogen. Bij private
ondernemingen zijn de boekhoudregels er mede op gericht dat de balansreserves van de jaarrekening de
zogenaamde liquiditeitswaarde in beeld brengen. De liquiditeitswaarde is dan de geldwaarde die na verkoop van de
bezittingen en het verevenen van de schulden overblijft.
Ook door een andere reden krijgt de centrale overheid in deze jaren belangstelling voor de omvang van het eigen
vermogen van de verzelfstandigde publieke instellingen. Veel van deze instellingen worden na de verzelfstandiging
of privatisering nog steeds (voor een deel) met publiek geld gefinancierd. De centrale overheid ziet in het eigen
vermogen een maat om te monitoren of ze niet te weinig, maar vooral of ze niet te veel bijdragen aan deze
instellingen verstrekt. Bij te veel eigen vermogen zijn kortingen op de bijdragen van het Rijk mogelijk.
In de jaren negentig stelt de centrale overheid onderzoeken in naar de gewenste omvang van het eigen vermogen
van publieke instellingen. Verschillende van deze publieke instellingen stellen eveneens onderzoeken in om juist
een minimum aan eigen vermogen veilig te stellen. Zo onderzoeken Feenstra en Van Helden in 1995 in opdracht
van de Vereniging van Academische Ziekenhuizen het gewenste weerstandsvermogen van academische
ziekenhuizen. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen geeft in 1998 de Commissie Koopmans
opdracht om onder andere de vermogenspositie van universiteiten in kaart te brengen en te adviseren over de
gewenste omvang van de reserves en voorzieningen. Het advies van de stuurgroep Stimp leidt tot normen voor de
vermogensposities van politieregio’s (in: Gerritsen & Sterks, 2005).
Met de hiervoor genoemde onderzoeken en adviezen over de omvang van het eigen vermogen van publieke
instellingen wordt het concept weerstandsvermogen geïntroduceerd en ontwikkeld. De grotere belangstelling voor
en oriëntatie op het eigen vermogen bij de verzelfstandigde publieke instellingen heeft een uitstraling naar
gemeenten. In 1998 introduceert het ministerie van Binnenlandse Zaken het concept weerstandsvermogen bij
gemeenten. Het weerstandsvermogen wordt daarbij gedefinieerd als het vermogen van een gemeente om financiële
tegenvallers op te vangen om haar taken te kunnen voortzetten (Gerritsen & Sterks, 2005).
Met het concept weerstandsvermogen wordt vervolgens net als bij de geprivatiseerde instellingen een uitspraak
gedaan over de minimaal gewenste omvang van (de vrije reserves van) het eigen vermogen van gemeenten. Bij de
introductie van het concept weerstandsvermogen bij gemeenten worden de functies van het eigen vermogen bij
private ondernemingen - de financieringsfunctie en de bufferfunctie - als theoretische onderbouwing overgenomen.
Daarnaast vindt een uitbreiding plaats met twee andere functies die boekhoudkundige praktijken van gemeenten
ondersteunen. Die twee praktijken zijn de methodiek van de bespaarde rente (inkomstenfunctie) en het dekken
van (afschrijvingen op) investeringen en consumptieve lasten uit bestemmingsreserves (bestedingsfunctie).
Met de invoering van het BBV in 2004 wordt vervolgens het voorschrift ingevoerd dat de investeringen met
maatschappelijk nut zoveel als mogelijk ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht. Deze investeringen
hebben slechts maatschappelijke waarde en leveren geen directe inkomsten voor de gemeente op. De investeringen
met maatschappelijk nut hebben dan ook geen verkoopwaarde. Met het direct nemen van de kosten van
investeringen met maatschappelijk nut in het jaar van aanschaf wordt bewerkstelligd dat de omvang van de
balansreserves meer de zogenaamde liquiditeitswaarde gaat benaderen.
Met het BBV worden echter, zoals uit paragraaf 4.2 blijkt, ook waarderingsgrondslagen geïntroduceerd waarmee
het eigen vermogen juist gaat afwijken van de liquiditeitswaarde. Bezit van kunst met een cultuurhistorische waarde
hoeft niet te worden geactiveerd, evenals bijdragen van derden op geactiveerde investeringen in minderingen op
het actief moeten worden gebracht. Daarmee worden de balansreserves kleiner dan de liquiditeitswaarde. Ook
worden alleen de zogenaamde vrije reserves als vermogensbuffer bestempeld om financiële tegenvallers op te
vangen. Bestemmingsreserves voor het dekken van toekomstige investeringen en afschrijvingen, en voorzieningen
voor onderhoud en investeringen in riool en afvalverwijdering worden niet tot deze vrije reserves gerekend. Het
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heeft er veel van weg dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties er in deze jaren naar streeft
de vrije reserves op de balansen van gemeenten in de beeldvorming zo klein als mogelijk te houden.
De vermeende eigenschappen van het eigen vermogen bij gemeenten.
Gerritsen en Sterks (2005) en Gerritsen (2007) beschrijven de functies van het eigen vermogen van gemeenten,
zoals die ook vanaf het begin van het nieuwe millennium gaan leven in de hoofden van veel ambtenaren, raadsleden,
bestuurders van gemeenten, ambtenaren en bestuurders van provincies, ambtenaren, staatssecretarissen en
ministers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, consultants en andere auteurs. Volgens
Sterks en Gerritsen hebben de balansreserves van gemeenten een inkomstenfunctie, een bestedingsfunctie, een
financieringsfunctie en een bufferfunctie. Met deze functies krijgt het eigen vermogen de eigenschappen van geld.
Hieronder volgt een korte toelichting op de veronderstelde vier functies van het eigen vermogen, waarbij de
tekstpassages zijn ontleend aan de toelichtingen van Gerritsen en Sterks (2005, pag. 13-16) en Gerritsen (2007, pag.
190). Daarbij zijn voor de verduidelijking aanvullingen uit andere recente bronnen gedaan. Erna wordt onderzocht
of deze vier functies van het eigen vermogen daadwerkelijk bestaan of worden ingebeeld.
Inkomstenfunctie - Balansreserves leveren inkomsten voor de gemeente op in de vorm van bespaarde rente. Een
publieke instelling betaalt geen rente of dividend over het eigen vermogen en deze bespaarde rente kan worden
toegevoegd aan het eigen vermogen of worden gebruikt als dekking van de begroting. De bespaarde rente kan
worden gezien als een onzichtbare belasting. Het gebruik van bespaarde rente leidt tot een gebrekkige transparantie
van de kosten van publieke voorzieningen, want door de kiezer kunstmatig met de inzet van bespaarde rente lagere
kosten voor te spiegelen zal het voorzieningenniveau hoger uitkomen.
Bestedingsfunctie - Een publieke instelling heeft de mogelijkheid door het vormen van bestemmingsreserves te sparen
om vervolgens de middelen uit te geven. Als de gevormde reserves worden ingezet voor (incidentele) uitgaven, is
sprake van een bestedingsfunctie. Op deze wijze kan bijvoorbeeld tax smoothing worden toegepast als de uitgaven
een ander patroon volgen dan de inkomsten. Het schommelen van belastingtarieven kan worden voorkomen door
overschotten op de exploitatie in een jaar te bewaren en deze in een volgend jaar in te zetten voor extra uitgaven.
Een voorbeeld hiervan is een bestemmingsreserve voor het dekken van toekomstige afschrijvingslasten van een
investering. Als reserves direct worden ingezet voor de aankoop van kapitaalgoederen is er volgens Gerritsen en
Sterks geen sprake van een bestedingsfunctie.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2012) vult deze bestedingsfunctie in door
onttrekkingen aan bestemmingsreserves in een jaar te presenteren als inkomsten. In diverse tabellen over de
inkomsten van gemeenten worden de onttrekkingen aan bestemmingsreserves steevast als inkomsten opgevoerd.
Zo schrijft het ministerie in de Staat van het Bestuur uit 2014 bij tabel 25 met een overzicht van de inkomsten van
gemeenten: ‘Naast de uitkeringen van het Rijk hebben gemeenten inkomsten uit de onroerende zaakbelastingen (OZB), retributies
en overige belastingen, bouwgrondexploitatie, onttrekkingen aan de reserves en overige eigen middelen.’ (Directie Bestuur,
Democratie en Financiën, 2014, pag. 40-41).
Voor de ideevorming, het gaat dan in rekeningjaar 2012 voor de gezamenlijke gemeenten om 9.070 miljoen euro
aan inkomsten uit de onttrekking van reserves, waarmee de totale inkomsten van gemeenten in dat jaar volgens de
Directie Bestuur, Democratie en Financiën van het ministerie 62.423 miljoen euro bedragen. Hiermee worden alle
onttrekkingen aan bestemmingsreserves als een bestedingsmiddel gezien.
Financieringsfunctie - De aanwezige reserves kunnen worden gebruikt voor de financiering van de voorraad
kapitaalgoederen, oftewel van vaste activa. Financieren met reserves is goedkoper dan lenen, omdat er geen rente
is verschuldigd.
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Bufferfunctie - Reserves vormen een instrument om de financiële gevolgen van risico’s af te dekken. De omvang van
de reserves is de vermogensbuffer, waarmee de financiële gevolgen van risico’s en reguliere exploitatietekorten
kunnen worden opgevangen, als er geen sprake is van garantiestellingen van derden. Naast reserves kunnen
onbenutte inkomstenbronnen en bezuinigingsmogelijkheden als buffer dienen, vullen Gerritsen en Sterks aan.
Bespaarde rente is geen inkomstenbron, wat je niet ontvangt kan je niet uitgeven.
Balansreserves worden vanwege de bespaarde rente die gemeenten boeken, gezien als een inkomstenbron. De
aanwezigheid van eigen vermogen gaat immers gepaard met rentebaten, merkt bijvoorbeeld Gerritsen op (2007,
pag. 193). Uit paragraaf 3.2 blijkt hoe de methode van rente-omslag met bespaarde rente is ontstaan bij de relatie
tussen de gemeente en zijn gemeentebedrijven.
De component bespaarde rente in de omslagrente drukte door de hogere kostprijs het bedrijfsresultaat van het
gemeentebedrijf, maar was goed bekeken een onderdeel van het bedrijfsresultaat. Een winststreven van
gemeentebedrijven lag destijds maatschappelijk moeilijk. Met de prijzen voor bijvoorbeeld elektriciteit van het
gemeentelijk elektriciteitsbedrijf hoorden gemeenten alleen de gemaakte kosten van de productie te verhalen. Door
de kostprijs met de doorberekende kosten van financiering met eigen middelen hoger voor te stellen werd onder
de noemer ‘bespaarde rente’ van de tegenboeking een deel van de bedrijfswinst van de gemeentebedrijven als dividend
voor de gemeente veiliggesteld. De methode werd vervolgens ook bij de niet-bedrijfsmatige activiteiten van
gemeenten ingevoerd.
Hoe werkt nu de methodiek van bespaarde rente bij gemeenten zelf? In de boekhouding worden bij de toerekening
van afschrijvingskosten van vaste activa aan de taakvelden van de exploitatierekening ook de financieringslasten
van deze vaste activa meegenomen. De rente van de leningen voor de financiering van vaste activa wordt doorbelast
aan de taakvelden van de exploitatierekening (en de voorraden onderhanden werk) en daarbij wordt ook een
rentelast voor de ‘financiering’ met eigen vermogen (en voorzieningen) meegenomen.
De financieringslasten van de vaste activa voor het doorbelasten aan de taakvelden worden bepaald met de
zogenaamde omslagrente. Over de boekwaarde van een vast actief wordt met het percentage voor de omslagrente
de totale financieringslast berekend, die voor dat actief moet worden doorbelast. Omdat bij gemeenten sprake is
van concernfinanciering, wordt daarmee een rentelast toegerekend over het fictieve deel van het vast actief waar
nog schulden op rusten, en een rentelast toegerekend over het fictieve deel van het vast actief waar geen schulden
op rusten. Deze laatste rentelast voor de ‘financiering’ met eigen vermogen bestaat voor de gemeente in werkelijkheid
dus niet.
Bij dubbelboekhouden vinden altijd twee boekingen plaats. Tegenover het doorbelasten van de rentelasten (debet)
aan de taakvelden wordt een renteopbrengst (credit) op de kostenplaats van het renteresultaat geboekt. Daar waar
geen werkelijke rentelast van een lening op deze kostenplaats voor het renteresultaat tegenover de geboekte
renteopbrengst staat, is sprake van een positief exploitatieresultaat in de vorm van ‘bespaarde rente’. Maar ondertussen
is dus wel sprake van een spiegelbeeldige rentelast op de geboekte kostprijs op de taakvelden van de
exploitatierekening (en de voorraad onderhanden werk). Per saldo is er met het resultaat ‘bespaarde rente’ dus geen
resultaat gerealiseerd en dus geen netto-opbrengst geboekt.
Het resultaat aan bespaarde rente is door de doorbelaste rentelasten op de taakvelden geen inkomstenbron voor
de gemeente. Daar waar de lasten die op de taakvelden van de exploitatierekening zijn geadministreerd, door een
gemeente volledig met prijzen, rechten of heffingen bij derden in rekening worden gebracht, wordt wel winst op
deze activiteit gemaakt. In de geboekte lasten op de taakvelden zit immers de doorbelaste rentelast als tegenboeking
van de bespaarde rente. Met het in rekening brengen van minimaal kostprijs dekkende tarieven of prijzen wordt
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zodoende een positief rendement op het eigen vermogen gemaakt. Maar deze winst, die onderdeel uitmaakt van
de verkoopopbrengst, wordt naast de bespaarde rente geboekt.
Gerritsen en Sterks stellen dat met de winst uit de bespaarde rente sprake is van een verborgen belasting, die
verstorend werkt. Maar de bespaarde rente is door de rentelasten die er tegenover op de taakvelden worden
geboekt, geen winst. Per saldo is er bij deze imaginaire posten niets geboekt. Van een verstoring door lagere lasten
als gevolg van de bespaarde rente is geen sprake.11 Door de methodiek zijn de geboekte lasten op de taakvelden
juist hoger. Er is wel sprake van een verstoring, maar dan omdat de methode leidt tot fiscale illusie. De
gemeentebegrotingen en gemeenterekeningen worden er, zoals ook uit de dwaling van Gerritsen en Sterks blijkt,
minder transparant door.
De conclusie luidt dat de bespaarde rente voor een gemeente zelf geen inkomstenbron is. Tegenover de baten
bespaarde rente staat een boeking aan rentelasten op de taakvelden (en de voorraden). Per saldo is er met deze
imaginaire posten niets geboekt. Het eigen vermogen heeft daarom geen inkomstenfunctie. De renteomslagmethode met bespaarde rente leidt wel tot minder transparante gemeentebegrotingen en
gemeenterekeningen.
Reserves ‘inzetten’ voor lasten is onderdeel van het exploitatieresultaat in plaats van geld besteden.
Gerritsen en Sterks zien het inzetten van bestemmingsreserves voor afschrijvingslasten en lopende consumptieve
uitgaven op de exploitatie als de bestedingsfunctie van het eigen vermogen. Hoewel Gerritsen en Sterks de
bestedingsfunctie van reserves bespreken in de context van de functies van het eigen vermogen, is het alsof ze
meerdere malen spreken over geldelijk bezit. Zo schrijven Gerritsen en Sterk in de context van de bestedingsfunctie
van de balansreserves bijvoorbeeld: Een publieke instelling heeft de mogelijkheid geld te sparen om het vervolgens uit te geven
(2005, pag. 14).
Wassenaar, Allers & Verhagen (2014, pag. 127) schrijven bij een toelichting op de bestedingsfunctie van
balansreserves: Met het eigen vermogen kunnen ook eenmalige consumptieve uitgaven worden bekostigd. In de Memorie van
Toelichting bij de gemeentefondsbegroting van 2017 (Tweede Kamer, 2016-2017, 34 500 B nr.2, Tabel 4.1.1) wordt
de ‘besteding’ van bestemmingsreserves in een jaar bij de gezamenlijke inkomsten van gemeenten opgeteld. Ook deze
beide voorbeelden over de bestedingsfunctie van het eigen vermogen geven aan dat de reserves zelf worden gezien
als ‘eigen middelen’ die kunnen worden ingezet.
Reserves in de vorm van geldelijk bezit staan echter op de linkerzijde van de balans onder bijvoorbeeld de
balanspost liquide middelen, kas en bank. Dit dubbel gebruik van het woord reserves vormt een bron voor veel
verwarring. Ik merk daarbij op dat in geval van geldelijk bezit op de debetzijde van de balans er bij het merendeel
van de gemeente sprake is van geen geldelijke reserve, omdat bij de meeste gemeenten de schulden op de creditzijde
van de balans hoger zijn. Per saldo is er bij deze gemeenten nog steeds sprake van een negatief financieel vermogen
en dus sprake van een netto schuld.
Bij ‘zuiver’ dubbelboekhouden in baten en lasten volgens een verplichtingenstelsel wordt een duidelijk onderscheid
gemaakt tussen: 1. Het boeken van lasten van een verplichting die wordt aangegaan, of van lasten waarmee wordt
ingeteerd op het niet-financieel vermogen; 2. Het boeken van de betaling van verplichtingen; en 3. Het boeken van
het exploitatieresultaat zelf. Daarbij worden van elk financieel feit twee boekingen gemaakt.
Bij de inkoop en ontvangst van goederen of diensten worden de lasten op de exploitatierekening gebracht en met
de tegenboeking wordt een schuld in de vorm van een crediteurenvordering op de balans geboekt. Het financieel
vermogen neemt door de toename van de (crediteuren-)schuld af. Tegenover de toename van de schuld staat geen
bezitsuitbreiding op de debetzijde van de balans. Het negatieve resultaat op de exploitatie als gevolg van de lasten
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komt overeen met de afname van de balansreserves, doordat de schuld aan de creditzijde van de balans is
toegenomen. Voor het nemen van dit resultaat moet een aparte boeking worden gemaakt.
Bij het verbruik van een productiemiddel wordt ingeteerd op het niet-financieel vermogen door de consumptie
ervan als afschrijvingslasten op de exploitatie te brengen. Ook hier moet voor het nemen van dit resultaat een
aparte boeking worden gemaakt.
Het zogenaamd inzetten van balansreserves op de exploitatie voor lasten van lopende consumptieve uitgaven op
de exploitatierekening betekent zodoende een negatieve bijdrage aan het exploitatieresultaat, waarmee wordt
ingeteerd op het financieel vermogen. Bij het zogenaamd inzetten van balansreserves voor afschrijvingslasten wordt
ingeteerd op het niet-financieel vermogen. Van een besteding van bestemmingsreserves zelf is geen sprake.
Balansreserves zijn geen middelen, maar een imaginaire balanspost om de balans in evenwicht te brengen. Met het
boeken van het exploitatieresultaat van de last valt de bestemmingsreserve slechts vrij aan de algemene reserves en
wordt de algemene reserve door het negatieve exploitatieresultaat van de last aangetast. Bestemmingsreserves
hebben dus geen bestedingsfunctie. Het zogenaamd inzetten van bestemmingsreserves maakt deel uit van het
exploitatieresultaat.
Bij lasten als gevolg van geleverde goederen, diensten of werken wordt een factuur ontvangen. Bij investeringen is
deze factuur bij de aanschaf van het productiemiddel al ontvangen. Door de factuur stijgen de schuldverplichtingen.
Bij de betaling van de factuur wordt geld van de gemeente aan de crediteur overgemaakt. Hier worden geldmiddelen
besteed. Door deze besteding van geldmiddelen neemt het geldelijk bezit op de debetzijde van de balans af, maar
ook de schuld op de creditzijde van de balans neemt door het voldoen van de crediteurenschuld af. Het financieel
vermogen van de gemeente wijzigt daardoor niet en ook de omvang van reserves van het netto vermogen wijzigt
niet.
Gerritsen en Sterks (2005) en in hun navolging bijvoorbeeld ook Wassenaar, Allers & Verhagen (2014, pag. 127)
zien het inzetten van balansreserves als een vorm van tax smoothing. Gerealiseerde overschotten kunnen worden
gebruikt voor uitgaven in een later jaar. De Nederlandse vertaling voor tax smoothing is belastingverevening. Uit
paragraaf 2.3 blijkt dat in de ogen van Schäffle (1883), Pigou (1928) en Barro (1974) schuldfinanciering juist de
functie van belastingverevening vervult. Door schulden aan te gaan hoeven de belastingen niet te worden verhoogd.
Vervolgens kunnen de schulden worden afgelost, doordat de belastingen niet worden verlaagd.
Zoals hiervoor is uiteengezet, leveren lasten van lopende consumptieve uitgaven een negatieve bijdrage aan het
exploitatieresultaat, waardoor het financieel vermogen met het boeken van de bijbehorende schuldverplichting
wordt aangetast. Schuldfinanciering in plaats van de balansreserves vervult hier de functie van belastingverevening.
Bij gemeenten met een structureel sluitende begroting vervult in de regel het lenen van geld voor investeringen de
functie van belastingverevening in de tijd. Een kleine gemeente bouwt maar eens in de zoveel jaar een nieuwe
school. Door voor dergelijke investeringspieken geld te lenen en de investeringen te activeren op de balans en over
de gebruiksduur af te schrijven, hoeven de belastingtarieven in het jaar van de investering niet te stijgen om in het
jaar erop weer te dalen (Van der Lei, 2012a; 2015c).
In het jaar van de investering(-spiek) neemt het niet-financieel vermogen toe en wordt door de extra uitgaven aan
de netto-investeringen ingeteerd op het financieel vermogen. Bij een negatief financieel vermogen stijgt de netto
schuld. Het netto vermogen wordt door de investeringsuitgaven niet aangetast. In de erop volgende jaren worden
de afschrijvingslasten bij een exploitatieresultaat voor mutatie van de reserves van nihil gedekt door baten waar een
kasstroom aan inkomsten achter zit. Dat levert een positieve bijdrage aan het financieel vermogen op, omdat achter
de afschrijvingslasten geen uitgaande kasstroom zit. Met deze positieve kasstroom (financieringsresultaat) van de
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exploitatierekening worden de leningen voor de investeringen vervolgens afgelost (Van der Lei, 2015b). Dit is de
logica van de gouden regel bij dubbel boekhouden in baten en lasten. 12
Het gebruik van bestemmingsreserves als allocatiemiddel voor consumptieve lasten en afschrijvingen ondergraaft
bij een oriëntatie op de ontwikkeling van de vrije reserves juist belastingverevening met leningen voor investeringen.
Het ontneemt het zicht op het daadwerkelijke exploitatieresultaat. Doordat de exploitatie door het vormen en
inzetten van bestemmingsreserves als allocatiemiddel niet daadwerkelijk sluit, wordt er in een jaar mogelijk meer
of minder dan de afschrijvingslasten afgelost op de leningen van oude investeringen. De vrijvallende kasstroom uit
de exploitatierekening is daardoor ongemerkt groter of kleiner dan de waardevermindering van de investeringen
door het verbruik. De afschrijvingen op het niet-financieel bezit gaan daardoor uit de pas lopen met de afname van
de netto schuld. Daardoor kan een restschuld worden opgebouwd. Als het bezit is versleten, resteert nog een deel
van de lening.
De conclusie luidt dat bestemmingsreserves geen bestedingsfunctie hebben. Balansreserves zijn op zichzelf
genomen geen middel, maar zijn een imaginaire balanspost. Een last op de exploitatierekening betekent een
negatieve bijdrage aan het exploitatieresultaat, waarmee het financieel vermogen afneemt of met afschrijvingen
wordt ingeteerd op het niet-financieel vermogen. Het zogenaamde ‘inzetten’ van bestemmingsreserves voor
afschrijvingslasten en andere consumptieve lasten is niets anders dan een negatieve bijdrage aan het
exploitatieresultaat. De bestemmingsreserves vallen daarbij slechts vrij aan de algemene reserve.
Niet het vormen en inzetten van balansreserves, maar het financieel vermogen, oftewel schuldfinanciering, vervult
bij gemeenten de functie van belastingverevening in de tijd. Belastingverevening vindt bij gemeenten vooral plaats
met de middelen van het financieel vermogen die worden ingezet voor investeringen, zodat investeringspieken
worden opgevangen.
Reserves representeren de financiering van het bezit met (belasting-)inkomsten uit het verleden.
Aan balansreserves wordt ook de functie van financieringsmiddel toebedacht. Alle aanwezige reserves plus het
vreemd vermogen worden immers gebruikt voor de financiering van activa van gemeenten en provincies, schrijft
Gerritsen (2007, pag. 190). Op de linkerzijde van de balans staat het bezit en op de rechterzijde van de balans staat
hoe dit bezit is gefinancierd. Naast schulden staan op de rechterzijde van de vermogensbalans van een gemeente
de reserves en dus zijn reserves zelf een financieringsmiddel, is de achterliggende redenatie.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ziet het inzetten van bestemmingsreserves voor het
dekken van investeringslasten op de exploitatie dan ook als een ‘eigen financieringsmiddel’ door de reserves te
beschouwen als een bestedingsmiddel. Bij de bespreking hiervoor over de bestedingsfunctie is geconcludeerd dat
het zogenaamd inzetten van bestemmingsreserves onderdeel uitmaakt van het exploitatieresultaat en gelijk staat
aan een negatieve bijdrage aan de reserves van het netto vermogen. De bestemmingsreserves zijn op zichzelf
genomen geen middel en zijn dus ook geen ‘eigen financieringsmiddel’ in de zin van een bestedingsmiddel, waarmee
uitgaven direct worden gedekt.
De financieringsvraag is juist een vraag over het aantrekken van geldmiddelen voor het betalen van uitgaven. Er
wordt een gemeentehuis aangeschaft en de vraag bij een gemeente luidt dan: Hoe gaan wij het geld daarvoor
bijeenbrengen? Oftewel, hoe gaan wij dat financieren? Hebben we geld op de bank, moeten we bezit verkopen,
zodat we geld op de bank krijgen, of moeten we een lening aantrekken, of kunnen we een deel betalen uit de
inkomsten uit de baten op de exploitatie die in het bewuste jaar hoger zijn dan uitgaven die volgen uit de lasten, of
laten we de crediteurenvordering van de investering een tijdje onbetaald totdat we wel geld hebben, of gaan we
juist debiteurenvorderingen sneller innen (Bouwma, 1980)? Anders dan bij bedrijven geven gemeenten geen
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aandelen uit en halen ze geen geldmiddelen op met deze wijze van het uitbreiden van de balansreserves van het
eigen vermogen.
De balansreserves inclusief het resultaat van de rekening (en de voorzieningen) op de vermogensbalans van een
gemeente geven aan in hoeverre de totale vermogenswaarde van het gemeentebezit op de debetzijde van de balans
niet met schuldverplichtingen is belast. Daarmee geven de reserves van het eigen vermogen wel aan dat dit afbetalen
van de schuld of de aanschaf van dit deel van het bezit is gefinancierd met de vrijkomende geldstroom uit positieve
exploitatieresultaten (voor het onttrekken en toevoegen van reserves) uit het verleden. Het eigen vermogen op de
balans representeert daarom de financiering van activa met belastinginkomsten, overdrachten van het Rijk,
profijtheffingen, dividenden, rentebaten en boekwinsten uit de verkoop van activa in het verleden. Balansreserves
zelf hebben bij gemeenten dus geen financieringsfunctie.
Bij een gegeven bezit betekent minder eigen vermogen meer schuld. Is het financieren met schulden nu duurder
dan financiering met het financieringsresultaat van de exploitatierekening, zoals Gerritsen en Sterks aangeven? Uit
hoofdstuk 2 blijkt dat hogere rentelasten voor de gemeente zelf niet hoeft te betekenen dat de maatschappelijke
kosten van de gemeenschap hoger zijn, omdat overheden goedkoper lenen. Gemeenten in Nederland lenen tegen
een behoorlijk lager rentetarief geld dan de inwoners. Bij een hogere gemeenteschuld en dezelfde omvang van het
gemeentebezit is de schuld van de inwoners met een negatief financieel vermogen lager, omdat de investeringen
van de gemeente dan met leningen in plaats van belastingen zijn betaald. De lagere rentelasten voor de inwoners
vanwege de lagere privéschulden leveren meer voordeel voor deze inwoners op dan de hogere gemeentebelastingen
door de hogere rentelasten van de gemeente.
De conclusie luidt dat balansreserves zelf geen financieringsmiddel zijn. Het eigen vermogen representeert de
financiering van bezit met financieringsresultaten van de exploitatierekening uit het verleden. Omdat slechts sprake
is van representeren, is het woord ‘functie’ in ‘de financieringsfunctie van het eigen vermogen’ op zijn zachtst gezegd slecht
gekozen. Naarmate bij een gegeven bezit het eigen vermogen kleiner is, zijn de schulden hoger. Daarmee zijn de
rentelasten voor de gemeentelijke organisatie zelf hoger. Voor de gemeenschap valt die rekensom anders uit.
De balansreserves zijn door de eigenheid van gemeenten geen maat voor de vermogensbuffer.
Het eigen vermogen vervult een bufferfunctie, luidt de vierde functie. Hoeveel eigen vermogen is nodig om de
bufferfunctie goed te kunnen vervullen? vraagt Gerritsen (2007, pag. 192) zich af in het kader van het bepalen van
de minimale weerstandscapaciteit. De omvang van het eigen vermogen vormt daarbij de maximale
vermogensbuffer. Bij een negatief eigen vermogen wordt verondersteld dat een gemeente (technisch gezien) failliet
is, omdat bij het opheffen van de gemeente en de verkoop van het bezit en de activiteiten die inkomsten genereren,
niet genoeg geld vrijkomt voor het verevenen van alle schulden.
Bij dubbelboekhouden neemt door het zogenaamde ‘onttrekken’ van reserves voor het opvangen van een negatief
exploitatieresultaat het netto vermogen af en met deze afname neemt bij een gelijkblijvende omvang van de
bezittingen het financieel vermogen ook af. Daarmee wordt het bezit op de debetzijde van de balans zwaarder
belast met schuld. In dit licht wordt de omvang van het eigen vermogen gezien als de maximale leencapaciteit voor
het opvangen van financiële tegenvallers en als de maat voor de aanwezige vermogensbuffer. Het eigen vermogen
geeft aan hoeveel het gemeentelijk bezit nog met schulden kan worden belast, voordat de zogenaamde
liquiditeitswaarde van de gemeente nul bedraagt.
Gemeenten geven geen aandelen uit. Het eigen vermogen wordt daarom niet door de uitgifte van aandelen
uitgebreid en wordt ook niet door dividenduitkeringen ingekrompen. Het eigen vermogen is hierdoor als maat
voor de vermogensbuffer inderdaad begrensd. De vraag is echter of (de vrije reserves van) het eigen vermogen bij
gemeenten wel de maat is voor het maximale bedrag dat aanvullend kan worden geleend of voor de waarde van
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het bezit waarop kan worden ingeteerd, voordat de gemeente technisch failliet is. De eigenheid van gemeenten
maakt dat het eigen vermogen niet als deze maat voor de vermogensbuffer kan dienen. Deze eigenheid wordt in
het vervolg van de paragraaf uiteengezet.
De liquiditeitswaarde is niet vast te stellen, omdat veel bezit geen marktprijs heeft en niet kan worden verkocht.
Gerritsen (2007, pag. 197) geeft aan dat voor een goed oordeel over de kredietwaardigheid van een gemeente de
waarde van de activa moet samenhangen met de verkoopwaarde of de netto contante waarde van de met het actief
samenhangende toekomstige geldstromen. Bij die waarderingsregels is het eigen vermogen gelijk aan de hiervoor
genoemde liquiditeitswaarde. Dat is het geld dat overblijft na de verkoop van al het gemeentebezit inclusief de
activiteiten die inkomstenen opleveren, en het verevenen van alle schulden.
Gerritsen merkt daarbij op dat door de waarderingsgrondslagen van het BBV het eigen vermogen niet de
liquiditeitswaarde weergeeft en de vrije reserves niet de daadwerkelijke vrije reserves zijn. Deze conclusie komt
overeen met de conclusie uit de vorige paragraaf. De vraag die Gerritsen niet stelt, is echter: Is het aanpassen van
de verslagleggingsvoorschriften om de liquiditeitswaarde in beeld te brengen wel een te bewandelen weg?
Economen (Unger, 2005; Da Costa & Juan-Ramon, 2006) stellen dat dit niet het geval is (zie paragraaf 2.5). Daarom
is een eigen vermogen of netto vermogen van minimaal nihil nooit als onderdeel van een solvabiliteitscriterium
voor de overheidsfinanciën van landen omarmd.
De reden dat de marktwaarde van veel overheidsbezit niet in beeld is te brengen, vloeit voort uit de eigenschappen
van overheidsdiensten. Bij veel diensten (en goederen) die de overheid aanbiedt, is sprake van een niet-rivaliserend
aanbod van de dienst (of het goed) of is het aanbod van de dienst (of het goed) niet-uitsluitbaar of veroorzaakt de
dienst (of het goed) externe effecten (Mueller, 1997). Juist dit soort diensten en goederen rechtvaardigen het bestaan
van het instituut overheid.
Van een stadspark kan één inwoner gebruik maken of kunnen honderd inwoners gebruik maken. Tot op zekere
hoogte zit men elkaar dan niet in de weg, terwijl de kosten van het park even hoog zijn. De kosten van het aanleggen
en onderhouden van het park liggen grotendeel vast, terwijl de marginale kosten van het gebruik van het park door
een extra bezoeker dicht bij nul liggen. De publieke voorziening is niet-rivaliserend.
Bij een dijk als hoogwaterbescherming worden alle inwoners achter de dijk beschermd tegen hoogwater, ongeacht
of een inwoner daar prijs op stelt. Naast dat deze voorziening niet-rivaliserend is, is deze voorziening ook nietuitsluitbaar. Uitsluiting van dergelijke voorzieningen voor enkele inwoners is niet mogelijk of door hoge kosten
niet efficiënt.
Bij externe effecten brengt het aanbod van een dienst (of goed) niet-uitsluitbare bijproducten met zich mee, die
negatieve of positieve effecten voor derden veroorzaken. Zo valt bij een werkeloosheidsvoorziening de vraag naar
goederen en diensten minder terug als sprake is van een economische conjuncturele neergang. Naast dat iemand
bij een verlies van een baan toch inkomen behoudt en niet in een armoedeval belandt, ondervinden producenten
minder vraaguitval naar hun producten, omdat de consumptie minder ver terugvalt. Daarmee is sprake van een
positief extern effect voor de producenten en de werknemers die daardoor hun baan behouden.
De overheidsproductie van goederen en diensten die niet-rivaliserend en of niet-uitsluitbaar zijn, of niet-uitsluitbare
externe effecten hebben, wordt noodzakelijkerwijs uit een contributie van de inwoners betaald. Die contributie
wordt echter met het zwaardrecht geïnd om freerider-gedrag van de inwoners te voorkomen en heet belasting of
profijtheffing. Het is de reden dat overheden, zoals gemeenten, inkomen bestedende organisaties zijn. Er is daarom
geen sprake van prijsvorming door marktwerking. Het gros van de bezittingen van gemeenten heeft als gevolg
daarvan geen marktwaarde of bedrijfswaarde. Bij de activiteiten en bijbehorende productiemiddelen die uit
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belastingen worden bekostigd, ontbreekt daarbij een specifieke inkomstenstroom uit profijtheffingen, zodat ook
de bedrijfswaarde voor de gemeente zelf niet kan worden bepaald.
Veel gemeentebezittingen zijn daarbij specifiek bedoeld voor de productie van deze overheidsgoederen en diensten,
zodat een eventuele bedrijfswaarde uit profijtheffingen sterk afwijkt van de opbrengst bij verkoop. Bij verkoop aan
niet-overheden kan het bezit door het overheidsmonopolie niet meer voor dat doel worden gebruikt. De
marktwaarde van een nieuw gemeentehuis is daarom bij de oplevering maar een fractie van de stichtingskosten.
Een deel van het bezit van gemeenten, zoals de wegen, kan daarbij niet worden verkocht, omdat daarmee de
publieke bewegingsruimte van de inwoners en de noodzakelijke dienstverlening aan de inwoners wordt aangetast.
Een flink aantal van de gemeentelijke taken, zoals het bijhouden van een bevolkingsadministratie, zijn daarbij met
wetgeving aan gemeenten opgelegd. De scheidslijn wat wel en niet kan worden verkocht, ligt daarom niet bij het
onderscheid tussen investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Het streven om
de liquiditeitswaarde met het eigen vermogen in beeld te brengen door alleen alles met een verkoopwaarde of
bedrijfswaarde tegen die waarde te activeren is daarom bij voorbaat mislukt. Alleen de verkoopbare vaste activa
van een gemeente zouden dan op de balans moeten worden geactiveerd en die activa vallen niet samen met de
vaste activa met economisch nut die inkomsten uit profijtheffingen genereren of bij de verkoop geld opbrengen.
De conclusie luidt dan ook dat het eigen vermogen bij een gemeente niet de liquiditeitswaarde kan weergeven.
Omdat de omvang van de vrije reserves samenhangt met de hoogte van het eigen vermogen, geven de vrije reserves
ook niet de omvang van de daadwerkelijk vrije reserves aan. De omvang van (de vrije reserves van) het eigen
vermogen van een gemeente is daarom nooit een maat voor de aanwezige vermogensbuffer.
Een gemeente gaat niet failliet, de liquiditeitswaarde is geen criterium voor de kredietwaardigheid.
Er is nog een tweede reden van groter gewicht waarom de omvang van (de vrije reserves van) het eigen vermogen
niet de maximaal aanwezige vermogensbuffer bij een gemeente aangeeft. Gemeenten worden niet failliet verklaard
vanwege de voorliggende regeling van artikel 12 Financiële-verhoudingswet (zie paragraaf 3.5). In mijn artikel uit
2009 (Van der Lei, 2009b) betoog ik dan ook dat een gemeente anders dan een private organisatie nooit door een
faillissement ophoudt te bestaan. Ook staakt een gemeente zijn activiteiten niet op een andere wijze. Een gemeente
of land wordt nooit geliquideerd. Een gemeente gaat hoogstens door herindeling op in een andere gemeente en
dan verhuizen de bezittingen en schuldverplichtingen mee. Gemeenten wijken daarmee ook af van natuurlijke
personen, omdat natuurlijke personen sterfelijk zijn.
Een gemeente wordt dus nooit door derden gedwongen alle bezittingen te verkopen en met de verkoopopbrengst
van het gemeentebezit de schulden te verevenen. In geval van de Nederlandse gemeenten worden de
betalingsverplichtingen altijd voldaan vanwege de regeling voor artikel 12 saneringssteun. Geldverstrekkers en
leveranciers stellen daarom niet de vraag of met de verkoop van al het aanwezige gemeentebezit de schulden
kunnen worden verevend en letten dus niet op de omvang van het eigen vermogen.
Een gemeente houdt nooit op te bestaan en kan daarom voor langere tijd (een deel van) de oude schulden
herfinancieren en zo extra ruimte voor uitgaven creëren voor het betalen van de leveranciers, lonen, belastingen,
premies, wettelijke subsidies en andere verplichtingen. Door de oneindige horizon hoeven de afschrijvingslasten
niet elk jaar volledig als financieringsresultaat vrij te vallen en kunnen aflossingsverplichtingen op leningen met
nieuwe leningen worden ingelost. Dat het eigen vermogen daarbij langere tijd negatief wordt en langere tijd negatief
blijft, is op zich geen bedreiging.
De grens of sprake is van onoverkomelijke financiële problemen wordt bij een gemeente door deze redenen niet
gevormd door een eigen vermogen van nihil. Het draait juist om de vraag of de gemeente met zijn inkomen de
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schuldverplichtingen blijvend kan dragen. De grens daarvoor wordt juist gevormd door het punt waarop de
gemeente niet zonder geldelijke saneringssteun van derden zijn financiële problemen kan oplossen. Bij een negatief
eigen vermogen kan een gemeente prima houdbare gemeentefinanciën hebben, omdat het toekomstige inkomen
meer dan voldoende is voor het betalen van de schuldverplichtingen.
De vermogensbuffer van een gemeente wordt om deze reden juist bepaald door de beschikbare leencapaciteit
voordat de grens van een nog net te dragen schuld wordt bereikt, en door de omvang van het niet-financieel bezit
waarop door afschrijvingen en ook door verkoop kan worden ingeteerd. De omvang van het eigen vermogen
representeert in een gunstig geval dus een deel van de vermogensbuffer.
Omgekeerd kan, zoals Da Costa & Juan-Ramon (2006) en Van der Lei (2014) aangeven, bij onhoudbare
gemeentefinanciën nog steeds sprake zijn van een positief eigen vermogen. Investeringsuitgaven worden met
financieel vermogen betaald en daarbij wordt het eigen vermogen niet aangetast. De schuldverplichtingen kunnen
door erg hoge investeringsuitgaven te hoog zijn opgelopen, omdat de toekomstige inkomsten ontoereikend zijn
om de schuldverplichtingen blijvend te dragen. Maar er kan in dat geval nog steeds eigen vermogen aanwezig zijn.
Het eigen vermogen representeert in dat geval helemaal niet een deel van de nog aanwezige vermogensbuffer.
De conclusie luidt dan ook dat het eigen vermogen geen bufferfunctie heeft en de omvang ervan geen maat is voor
de aanwezige vermogensbuffer. De aanwezige vermogensbuffer wordt juist gevormd door de resterende
leencapaciteit van de gemeente en de waarde van het niet-financieel bezit waarop door afschrijvingen of verkoop
kan worden ingeteerd, tot het punt dat met de toekomstige inkomsten de schuldverplichtingen nog net blijvend
kunnen worden nagekomen. Het financieel vermogen en het niet-financieel vermogen vervullen dus de
bufferfunctie.
Wat in de volgende paragrafen en hoofdstukken terugkeert.
De omvang van de balansreserves geeft bij gemeenten aan in hoeverre de balanswaarde van het bezit niet met
bestaande schuldverplichting is belast. Het eigen vermogen bij gemeenten geeft daarbij nooit de liquiditeitswaarde
weer. De balansreserves hebben zelf geen inkomstenfunctie, geen bestedingsfunctie, geen financieringsfunctie en
geen bufferfunctie. De balansreserves vervullen bij dubbelboekhouden een controlefunctie. Bij het sluiten van de
boeken moet het exploitatieresultaat over de achterliggende periode aansluiten bij het verschil van de mutatie van
het balansbezit en de mutatie van de schuldverplichtingen over dezelfde periode.
De omvang van het eigen vermogen is ook niet de maat voor de aanwezige vermogensbuffer. Bij een positief eigen
vermogen kan sprake zijn van een onhoudbare gemeenteschuld, omdat de schulden door te grote
investeringsuitgaven te hoog zijn opgelopen. Investeringsuitgaven tasten het eigen vermogen namelijk niet direct
aan, maar worden met financieel vermogen gefinancierd. Het financieel vermogen vervult in de eerste plaats bij
gemeenten de functie van vermogensbuffer. Daarnaast kan het niet-financieel vermogen ook de functie van
vermogensbuffer vervullen. Met de mogelijkheden om met afschrijvingen of door de verkoop van niet-financiële
bezittingen in te teren op het niet-financieel vermogen kan ook financiële ruimte worden gewonnen.
Deze conclusies keren terug in de paragrafen 4.4, 4.5 en 4.6 en in de hoofdstukken 5 en 6.
Met het financieel vermogen worden investeringspieken en exploitatietekorten door incidenteel hoge lasten of lage
inkomsten opgevangen. Met het financieel vermogen worden daarom de belastingen verevend. Een gouden regel
als begrotingseis zorgt ervoor dat het financieel vermogen met het financieringsresultaat van de exploitatierekening
minimaal evenveel wordt versterkt als het verbruik van de niet-financiële bezittingen. Daardoor wordt er geen
restschuld opgebouwd. Dit mechanisme en het argument dat met de inzet van het financieel vermogen voor
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investeringspieken en incidenteel hoge lopende consumptieve uitgaven de belastingen worden verevend, keren
terug in de paragrafen 4.4 en 4.6 en in de hoofdstukken 5 en 6.
Voor houdbare gemeentefinanciën moet voor de vermogensbuffer naar de omvang en ontwikkeling van het
financieel vermogen worden gekeken. De schuldverplichtingen moeten blijvend uit de inkomsten kunnen worden
betaald. De wettelijke regeling voor artikel 12 saneringssteun biedt gemeenten echter de garantie dat hier altijd aan
wordt voldaan. De vraag of de gemeenteschulden houdbaar zijn, luidt daarom: Kan een gemeente met zijn inkomsten
blijvend zijn schuldverplichtingen nakomen zonder dat een beroep op artikel 12 saneringssteun nodig is? Voor de continuïteit van
de gemeente moet dit ook het geval zijn bij een slechtweer-scenario.
Houdbare gemeentefinanciën zijn bij deze conditie prima mogelijk bij een negatief eigen vermogen. Omgekeerd
kan door hoge investeringsuitgaven en de bijbehorende financiering ervan met leningen sprake zijn van (potentieel)
onhoudbare gemeentefinanciën bij een positief eigen vermogen. Het criterium voor een houdbare gemeenteschuld
keert terug in de paragrafen 4.4, 4.5 en 4.6 en in de hoofdstukken 5 en 6.

§ 4.4 De normen voor het begrotingstoezicht en artikel 12 saneringssteun laten gaten vallen.
Het begrotingstoezicht van de provincie moet voorkomen dat gemeenten financieel ontsporen en daarom een
beroep doen op de saneringssteunregeling van artikel 12 Financiële-verhoudingswet. Een beroep op artikel 12
saneringssteun is in Nederland het sluitstuk waarmee de houdbaarheid van de financiën van een gemeente wordt
gegarandeerd. Deze geldelijke steun wordt betaald uit het gemeentefonds. De lasten van de steun worden dus door
de andere gemeenten gedragen. De begrotingsnorm voor het provinciaal toezicht staat in artikel 203 Gemeentewet
en is dezelfde norm waarmee de raad in artikel 189 Gemeentewet wordt opgedragen toezicht op de houdbaarheid
van de gemeentefinanciën te houden.
In deze paragraaf wordt eerst de evolutie van de uitleg van de norm voor het begrotingstoezicht van de provincie
besproken. Daarna wordt de doeltreffendheid van deze norm voor het toezicht in kaart gebracht. Vervolgens
bespreekt deze paragraaf de evolutie van de uitleg van de normen voor het verkrijgen van saneringssteun artikel 12
Financiële-verhoudingswet. Tot slot wordt de doeltreffendheid van deze normen voor een beroep op
saneringssteun met de behandeling van een casus in beeld gebracht.
Van de huidige norm voor het toezicht moet een begroting structureel en reëel in evenwicht zijn.
Uit paragraaf 3.4 blijkt dat de provincie voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën kijkt
naar de mate waarin de baten van de begroting worden gedekt door de lasten. Uit die paragraaf blijkt ook dat er
kritiek is op deze begrotingsnorm. Het provinciaal begrotingstoezicht heeft een blinde vlek (Van der Lei, 2014).
Een eerste vraag luidt dan ook: Wat zegt de huidige wettelijke eis voor het begrotingstoezicht door de provincie
over het exploitatieresultaat waarmee de balansreserves van de gemeente muteren? Een tweede vraag over de
doeltreffendheid van de norm luidt: Kunnen gemeenten financieel ontsporen, doordat de provincie aan de hand
van de begrotingsnorm uit de Gemeentewet niet tijdig een alsmaar verder oplopen van de schuld ontdekt?
De norm van artikel 203 Gemeentewet voor het begrotingstoezicht is in 2013 gewijzigd. Sinds deze wetswijziging
geldt voor dit begrotingstoezicht de norm ‘structureel en reëel evenwicht’. Als de begroting naar het oordeel van
gedeputeerde staten structureel en reëel niet in evenwicht is en volgens de meerjarenraming dit structureel en reëel
evenwicht in de eerstvolgende jaren niet tot stand wordt gebracht, dan komt de gemeente na een mededeling van
de provincie onder preventief toezicht te staan. Uitgaven die op de begroting zijn gebracht, en uitgaven van
begrotingswijzigingen hebben dan eerst de goedkeuring van de provincie nodig.
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Voor de wetswijziging van 2013 gold de begrotingsnorm ‘een begroting in evenwicht’. De toevoegingen structureel en reëel
lijken een explicitering van de norm ‘een begroting in evenwicht’, maar zijn dit niet. Er is een andere wijze van kijken
geïntroduceerd. De toepassing van het begrotingstoezicht door de provincies, waaronder een operationalisering
van het begrip ‘structureel en reëel evenwicht’, is in het Gemeenschappelijk Toezicht Kader, Kwestie van evenwicht!
(Provincie Overijssel, 2014) van de gezamenlijke provincies en het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties uitgewerkt. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geeft met
het verplicht voorgeschreven overzicht van de incidentele baten en incidentele lasten invulling aan het begrip
‘structureel evenwicht’.
Bestudering van de wetsgeschiedenis van de norm voor het begrotingstoezicht van de Gemeentewet en de
opeenvolgende beleidskaders voor de invulling van dit toezicht maakt duidelijk hoe de invulling van het toezicht
met de paradigmawijziging, waarna de vrije reserves als de maat voor de vermogensbuffer worden gezien, is
veranderd en hoe de huidige eis van een ‘structureel en reëel evenwicht’ richting geeft aan een oordeel van de provincie
over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
Een gouden regel als begrotingsnorm voor het provinciaal begrotingstoezicht.
De oorspronkelijke norm voor het begrotingstoezicht uit de Gemeentewet dateert van 1993. Met de wijziging van
de Grondwet in 1983 waren wettelijke normen voor het uitoefenen van het begrotingstoezicht op gemeenten door
gedeputeerde staten noodzakelijk geworden. Sindsdien moet het begrotingstoezicht op gemeenten voortaan bij wet
worden opgedragen en is voorafgaand begrotingstoezicht op gemeenten slechts mogelijk in bij of krachtens de wet
te bepalen gevallen. Kortom de criteria voor het afkeuren van de gemeentebegroting en het onder verscherpt
toezicht plaatsen van een gemeente, horen in de Gemeentewet of in een Algemene Maatregel van Bestuur krachtens
deze wet te staan.
De nieuwe Gemeentewet van 1993 bevatte de begrotingsnorm dat zowel de gemeenteraad als gedeputeerde staten
erop toe moesten zien dat sprake was van een begroting in evenwicht, of dat uit de meerjarenraming bleek dat dit
evenwicht in een later jaar alsnog werd gerealiseerd. Het derde lid van artikel 191 van de nieuwe Gemeentewet van
1993 luidde: De raad ziet erop toe dat de begroting in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het evenwicht
in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Het eerste lid van artikel 205 van de Gemeentewet van
1993 luidde: De begrotingen, bedoeld in de artikelen 191 en 198, derde lid, van het eerstvolgende begrotingsjaar alsmede de daarop
betrekking hebbende begrotingswijzigingen behoeven de goedkeuring van gedeputeerde staten, indien naar hun oordeel de begroting,
bedoeld in artikel 191, niet in evenwicht is en blijkens de meerjarenraming, bedoeld in artikel 192, niet aannemelijk is dat in de
eerstvolgende jaren een evenwicht tot stand zal worden gebracht. Gedeputeerde staten doen hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan
het gemeentebestuur.
Een ‘begroting in evenwicht’ betekent hier dat de baten en de lasten op de exploitatierekening (minimaal) sluiten. De
geraamde baten op de exploitatierekening zijn in dat geval gelijk aan of overtreffen de lasten die op de
exploitatierekening zijn gebracht. Met deze norm werd goed bekeken aangesloten bij de praktijk van voor die tijd,
waarbij de provincie erop toezag dat de gewone rekening van het enkelvoudige boekhoudstelsel in baten en lasten
geen (structureel) exploitatietekort vertoonde.
Achter de norm ‘een begroting in evenwicht’ zit een logica, welke volgt uit de methode van dubbel boekhouden in baten
en lasten. Zolang de lasten in een jaar niet hoger zijn dan de baten, nemen de balansreserves niet af door het
resultaat op de exploitatierekening. Ook worden dan geen rentelasten met nieuwe schulden gefinancierd. De
schuldverplichtingen kunnen bij sluitende baten en lasten met het inkomen worden gedragen. Bij een minimaal
sluitende begroting is de som van de afschrijvingslasten en het rekeningresultaat als financieringsresultaat altijd
voldoende om de leningen die zijn aangegaan voor de financiering van de vaste activa, af te lossen. De toename
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van het financieel vermogen door dit financieringsresultaat loopt in dat geval gelijk of sneller op dan de
waardevermindering van de investeringen door verbruik.
Investeringen in vaste activa en voorraden zijn bij dubbelboekhouden in baten en lasten balansmutaties. Met de
norm ‘een begroting in evenwicht’ wordt geen directe belemmering opgelegd aan de hoogte van de investeringen die op
de balans worden geactiveerd, en dus ook niet aan het aangaan van leningen voor die investeringen. Het financieren
van nieuwe investeringen in vaste activa en voorraden met leningen is daarom toegestaan zolang de
afschrijvingslasten en de rente maar kunnen worden gedekt met baten op de exploitatierekening. Er wordt dan
voldoende afgelost om de investeringen, als ze zijn versleten, te kunnen vervangen zonder dat een restschuld
achterblijft.
De begrotingsnorm van 1993 had wel een overdrukventiel. Als de lasten in een jaar de baten wel overtroffen, dan
moest dit begrotingstekort van de begrotingsnorm in de eerstvolgende jaren van de meerjarenraming worden
weggewerkt. Een tijdelijk exploitatietekort door bijvoorbeeld een val aan inkomsten was daarmee mogelijk.
Met de begrotingsnorm ‘een begroting in evenwicht’ werd invulling gegeven aan de zogenaamde gouden regel, die lenen
voor lopende consumptieve lasten ontmoedigt en lenen voor investeringen toestaat zolang de lasten daarvan door
baten worden gedekt. Wel werd met deze norm bij een gegeven schuldbelasting van het bezit in beginsel het
zwaarder belasten van dit bezit ook ontmoedigd. Alleen door een overschrijding van de norm in een jaar waarbij
de meerjarenraming alsnog sluiten werd gemaakt, kon het bestaande bezit zwaarder met schuld worden belast.
Macro-economische stabilisatie met schuldfinanciering van lopende consumptieve uitgaven kan volgens de
heersende opvatting onder economen beter niet bij lokale overheden worden belegd. Lokale publieke investeringen
horen daarentegen juist bij de allocatiefunctie van de overheid en dat is bij uitstek een functie van lokale overheden.
Lenen voor investeringen door lokale overheden is daarbij gewenst, omdat het voordelig is voor de welvaart. Met
dit lenen wordt namelijk invulling gegeven aan het profijtbeginsel en vindt belastingverevening plaats voor
investeringspieken. Daarbij lenen lokale overheden in de regel tegen lagere rentetarieven dan de inwoners, wat ook
een voordeel voor de maatschappij oplevert (zie paragraaf 2.8). Met de begrotingsnorm voor het toezicht op de
gemeentefinanciën van de nieuwe Gemeentewet van 1993 werd aangesloten bij dit gedachtengoed.
Er zit ruimte in de begrotingsnorm om het balansbezit volledig met schulden te kunnen belasten.
De eis ‘een begroting in evenwicht’ was verder uitgewerkt in het beleidskader Zicht op Toezicht (Ministerie van
Binnenlandse Zaken & Interprovinciaal Overleg, 1993). De Memorie van Toelichting op artikel 205 Gemeentewet
vermeldt dat er niet alleen sprake moest zijn van formeel boekhoudkundig evenwicht, de begroting diende ook
‘materieel in evenwicht’ te zijn. Als dat niet het geval was, moest er een ‘reëel perspectief op evenwicht’ zijn. Voor het bepalen
of sprake was van materieel evenwicht werd gekeken of alle lasten wel met structurele dekkingsmiddelen waren
gedekt. Niet-structurele dekkingsmiddelen waren:
a.
b.
c.
d.

Artikel 12 saneringssteun;
Incidentele opbrengsten uit verkopen van vaste activa;
Incidentele extra uitkeringen van nutsbedrijven; en
Het benutten van meer dan 1/30ste deel van de algemene reserves voor het sluitend maken van de
begroting.

Er werd onder het criterium ‘een begroting in evenwicht’ dus toch nog een bescheiden exploitatietekort toegestaan van
1/30ste deel van de algemene reserve. Daarentegen werden aan de inkomstenkant bepaalde incidentele baten niet
meegeteld. Het toegestane exploitatietekort werd kleiner naarmate de algemene reserve afnam. Bij een algemene
reserve van nihil was het toegestane exploitatietekort ook nihil. Daarmee voorkwam de norm dat een negatieve
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algemene reserve ontstond. Pas bij een negatieve reserve leent een gemeente met exploitatietekorten voor lopende
consumptieve uitgaven op de exploitatierekening. Bij een positief eigen vermogen moeten de exploitatietekorten
daarvoor groter zijn dan de afschrijvingslasten. Een negatieve reserve kon bij het voldoen aan de norm en reserves
van nihil overigens wel ontstaan, doordat de begroting niet sloot maar in de meerjarenraming sluitend werd
gemaakt.
Bij exploitatieresultaten van minimaal nihil blijven de balansreserves in absolute zin op peil of nemen toe. Een
gouden regel voor de baten en lasten als begrotingsnorm levert normaal gesproken dus een conflict op met het
profijtbeginsel. Als de balansbezittingen vanwege een goede financiële vermogenspositie nagenoeg niet zijn belast
met schulden, dan kan dit financieel vermogen niet worden afgebouwd om met een hogere schuldbelasting van het
bezit beter invulling te geven aan het profijtbeginsel. De 1/30ste regel maakte het mogelijk dat gemeenten hiernaast
ook beperkt exploitatietekorten konden begroten om het balansbezit verder met schulden te belasten tot het punt
dat de som van de schuldverplichtingen en de beklemde reserves even hoog was als de omvang van het balansbezit.
In dat geval werd nagenoeg volledig invulling aan het profijtbeginsel gegeven en werd nog steeds macroeconomische stabilisatie met schuldfinanciering van lopende consumptieve uitgaven ontmoedigd.
Maar deze 1/30ste regel bood gemeenten blijkbaar niet genoeg ruimte. Onder de Comptabiliteitsvoorschriften 1995
bleven gemeenten tekorten activeren. Ook was resultaatafhankelijk afschrijven gebruikelijk, zodat met het bijstellen
van de hoogte van de afschrijvingslasten in een jaar het exploitatieresultaat werd beïnvloed (zie paragraaf 3.2). De
flexibiliteit onder de begrotingsnorm voor het toezicht was daarmee groter dan een eerste blik doet vermoeden.
Deze twee praktijken ondermijnden feitelijk gezien het toezichtcriterium ‘een begroting in evenwicht’. Overigens had
een gemeente met geactiveerde tekorten op de balans en een eigen vermogen van nihil goed bekeken een negatief
eigen vermogen. De vraag is of gemeenten en de toezichthouders een negatief vermogen als psychologische
barrière beschouwden, omdat de begrotingsnorm zelf daar niet op toe zag.
Met het BBV wijzigen de tekorten die met de norm voor het begrotingstoezicht worden toegestaan.
Ruim na de dualisering van de Gemeentewet en de invoering van het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) stellen de provincies en het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties in 2008 een nieuw beleidskader Gemeenschappelijk financieel toezichtkader Zichtbaar toezicht! vast. Met
de nieuwe begrotings- en rekeningvoorschriften van het BBV is een nieuwe invulling van de norm voor het
begrotingstoezicht nodig. Met het nieuwe beleidskader wordt daarbij getracht eenheid te brengen in de
toezichtspraktijk van de verschillende provincies. In het beleidskader richt de provinciale toezichthouder zich nog
steeds op ‘de materiële sluitendheid van de begroting en meerjarenraming’ (Interprovinciaal Overleg & Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008, pag. 5). Dit was immers het wettelijke criterium. De invulling
wat dit materieel evenwicht inhoudt, is in het nieuwe kader echter gewijzigd.
Er wordt in het beleidskader van 2008 een onderscheid gemaakt tussen structurele baten en lasten en incidentele
baten en lasten. Onder het nieuwe kader moeten de structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
Incidentele lasten mogen worden gedekt door incidentele baten. Artikel 12 saneringssteun en boekwinsten uit de
verkoop van vaste activa, maar ook winsten uit grondexploitaties en onttrekkingen aan de algemene reserve worden
nu als incidentele baten gezien. In tegenstelling tot het vorige beleidskader zijn deze middelen nu wel inzetbaar
voor het dekken van lasten. Bij gemeenten zelf is met het BBV het activeren van tekorten vervallen.
Met de onttrekkingen aan de algemene reserve als incidentele baten is de 1/30 ste regel met betrekking tot het
opvangen van exploitatietekorten met de algemene reserve vervallen. Deze numerieke norm wordt met het
beleidskader dus verlaten. Door toe te staan dat incidentele lasten met de algemene reserves worden opgevangen,
richt het begrotingstoezicht zich in eerste instantie alleen op de norm dat de structurele lasten worden gedekt door
structurele baten. Ook de numerieke norm van een sluitende begroting wordt daar goed bekeken mee verlaten. Pas
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als de algemene reserve is opgesoupeerd, richt het toezicht zich ook op het dekken van de incidentele lasten door
echte baten, zodat geen negatieve vrij aanwendbare reserve ontstaat. Daarmee is meer ruimte ten opzichte van de
norm ‘een begroting in evenwicht’ gecreëerd.
Maar dat is niet alles. Met de norm dat de structurele lasten worden gedekt door structurele baten, is ook meer
ruimte gecreëerd ten opzichte van het vorige beleidskader. Met het BBV is vanaf 2004 het zogenaamde dekken van
afschrijvingslasten uit bestemmingsreserves toegestaan. Volgens het nieuwe beleidskader voor het provinciaal
toezicht vallen bestemmingsreserves waarmee afschrijvingslasten worden gedekt, onder de structurele baten.
De wijzigingen van het beleidskader kunnen niet los worden gezien van de nieuwe kijk op de balansreserves als
vermogensbuffer. De bestemmingsreserves hebben een allocatiefunctie. Met het inzetten van reserves voor lasten,
waaronder afschrijvingslasten, worden de reserves als een bestedingsmiddel in plaats van een exploitatieresultaat
gezien. Reserves hebben echter geen bestedingsfunctie. Het inzetten van bestemmingsreserves en de algemene
reserve op de exploitatierekening maakt deel uit van het exploitatieresultaat in een jaar (zie paragraaf 4.3).
Met het beleidskader voor het toezicht van 2008 was het dus mogelijk dat door jaarlijks terugkerende incidentele
lasten die op de algemene reserve drukten, en door afschrijvingslasten die op de bestemmingsreserves drukten, in
opeenvolgende jaren sprake was significante exploitatietekorten voor mutatie van de reserves. Ondanks deze
structurele exploitatietekorten stelde de provincie geen verscherpt toezicht in.
Als de bestemmingsreserves waren uitgeput, werd deze mogelijkheid tot afwijken veel kleiner. Dan was alleen nog
‘het dekken’ van incidentele lasten uit de algemene reserve mogelijk, totdat ook de algemene reserve was uitgeput.
Als sprake was van een negatief eigen vermogen dan verviel ook de mogelijkheid om incidentele lasten op de
begroting ‘te dekken’ uit reserves. Een negatief eigen vermogen wordt in het beleidskader niet genoemd als reden
voor het instellen van verscherpt begrotingstoezicht door de provincie. Een negatief vermogen kon met de
begrotingsnorm nog steeds ontstaan, doordat de begroting in een jaar niet sloot, maar in de meerjarenraming wel
sluitend werd gemaakt.
Het dekken van structurele lasten door structurele baten wordt de wettelijke begrotingsnorm.
In 2013 wordt de nieuwe invulling van het beleidskader voor het provinciaal toezicht van 2008 overgenomen in de
Gemeentewet. Met de wijziging van die wet met ingang van 2013 wordt het criterium ‘een begroting in evenwicht’ voor
het provinciaal toezicht vervangen door een begroting die ‘structureel en reëel in evenwicht’ is. De Memorie van
Toelichting bij het wetsvoorstel voor de wijziging zegt hierover dat met ‘het begrip structureel evenwicht nadrukkelijker
wordt benoemd dat in de begroting de structurele lasten dienen te worden gedekt door structurele baten. Indien dit niet het geval is, wordt
ook de meerjarenraming hierop getoetst’ (Tweede Kamer, 2011-2012, 33302 nr. 3, pag. 3). Het begrip reëel houdt volgens
de artikelsgewijze toelichting de mate van de realiteit van de ramingen in, waarbij meespeelt in hoeverre rekening
wordt gehouden met de daadwerkelijke baten en lasten in de voorgaande jaren en van de reeds te voorziene baten
en lasten in de komende jaren.
De wet wordt op nog een punt gewijzigd. Tot 2013 bood de Gemeentewet de mogelijkheid om een gemeente met
een niet-sluitende jaarrekening ook onder verscherpt toezicht te plaatsen. De wettelijke begrotingsnorm gold dus
niet alleen vooraf (ex ante), maar gold ook achteraf (ex post) voor de realisatie van de begroting. Met de wetswijziging
van 2013 vervalt de mogelijkheid om een gemeente met een niet-sluitende jaarrekening onder preventief toezicht
te plaatsen. De begrotingsnorm voor het toezicht geldt alleen nog ex ante.
Het BBV wordt in 2013 eveneens gewijzigd om een scherper onderscheid tussen structurele baten en lasten en
incidentele baten en lasten aan te brengen (Staatsblad nr. 267, 25 juni 2013). Vanaf begrotingsjaar 2014 moet een
overzicht van de incidentele baten en lasten in de begroting en meerjarenraming worden opgenomen. Incidentele
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baten en lasten doen zich volgens de toelichting op het bewuste artikel van het BBV ten hoogste drie jaar voor. De
structurele baten zijn nu de totale baten van de begroting inclusief de inzet van bestemmingsreserves voor het
dekken van kapitaallasten minus de incidentele baten. De structurele lasten bestaan uit de totale lasten van de
begroting minus de incidentele lasten.
In 2014 komt ook een nieuw Gemeenschappelijk financieel toezichtkader Een kwestie van evenwicht! (Overijssel, 2014) tot
stand. In dit kader krijgt de begrotingseis ‘structureel en reëel evenwicht’ een nadere invulling. In het nieuwe kader is nog
steeds sprake van structureel evenwicht als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
Bestemmingsreserves voor het ‘dekken’ van kapitaallasten van vaste activa worden nog altijd gezien als structurele
baten. De toezichthouder vaart bij het toezicht niet op het formeel evenwicht van de ingediende begroting, maar
kan correcties aanbrengen door incidentele baten als structureel aan te merken en structurele baten als incidenteel
aan te merken. Het materiële structurele evenwicht is leidend.
Het kader voor het gemeenschappelijk financieel toezicht stelt verder dat de toezichthouder indirect toch het
jaarrekeningresultaat kan betrekken bij de beoordeling van het reële evenwicht van de begroting. Als het
jaarrekeningresultaat bij herhaling negatief is, kan dat volgens het nieuwe kader bij de beoordeling van de erop
volgende begroting ook tot het instellen van preventief toezicht leiden. Met het jaarrekeningresultaat wordt hier
bedoeld het exploitatiesaldo van de jaarrekening na toevoegingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves.
Dat de begrotingsnorm volgens de wet alleen ex ante geldt, wordt in het beleidskader van de toezichthouders voor
een deel ongedaan gemaakt.
Het nieuwe beleidskader voor het financieel toezicht bevat nog een uitbreiding ten opzichte van de wettelijke norm
van de Gemeentewet. Volgens het kader kan ook preventief toezicht worden ingesteld als sprake is van een
negatieve algemene reserve en deze negatieve reserve niet binnen de termijn van de meerjarenraming wordt
weggewerkt. Als de negatieve reserve het gevolg is van tekorten door de grondexploitatie kan de toezichthouder
toestemming geven het tekort binnen een termijn van 10 jaar weg te werken. Artikel 203 van de Gemeentewet
spreekt in de toelichting van de stukken voor de besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer alleen over baten
en lasten. Daarmee ontbreekt een rechtsgrond voor het beleidskader om bij een negatieve reserve verscherpt
toezicht in te stellen.
Het nieuwe beleidskader voor het begrotingstoezicht van 2014 staat daarentegen toe om de algemene reserve wel
als structureel dekkingsmiddel in te zetten als sprake is van een algemene reserve van dusdanige omvang dat deze
niet in zijn geheel nodig is voor het ‘dekken’ van toekomstige risico’s. De ‘inzet van de algemene reserve geldt alleen voor
het deel dat geen deel uitmaakt van de benodigde weerstandscapaciteit die noodzakelijk is voor het afdekken van de geïnventariseerde
risico’s’ verduidelijkt het kader op pagina 17. Zolang er voldoende vrij aanwendbare reserves zijn, wordt het lenen
voor lopende consumptieve uitgaven niet meer ontmoedigd. De vrij aanwendbare reserves worden tot een bepaald
minimum gezien als de vermogensbuffer.
Met ingang van 2017 moeten door de wijziging van het BBV alle investeringen met maatschappelijk nut verplicht
worden geactiveerd. Het resultaatafhankelijk afschrijven door gemeenten behoort daarmee tot het verleden. Maar
de afschrijvingslasten en ook andere lasten mogen nog steeds worden gedekt door het onttrekken van daarvoor
gevormde bestemmingsreserves. Met de wijziging groeit de omvang van de balansreserves, doordat alle
investeringen in kapitaalgoederen worden geactiveerd. Onder de norm van het beleidskader voor het provinciaal
toezicht ontstaat daardoor ruimte om hogere bestemmingsreserves te vormen voor het ‘dekken’ van afschrijvingen
en nog langer exploitatietekorten door incidentele lasten te ‘dekken’ uit de algemene reserve. Gemeenten kunnen
daardoor in een jaar dus hogere schulden door exploitatietekorten aangaan.
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De begrotingsnorm begrenst alleen de invulling van het profijtbeginsel.
Balansreserves, waaronder bestemmingsreserves, hebben geen bestedingsfunctie en de mutatie ervan maakt deel
uit van het exploitatieresultaat (zie paragraaf 4.3). Doordat de huidige begrotingsnorm het inzetten van de algemene
reserve voor incidentele lasten en het inzetten van bestemmingsreserves voor structurele lasten als baten ziet, is de
ruimte onder de begrotingsnorm voor exploitatietekorten dusdanig opgerekt dat deze niet exploitatietekorten die
het eigen vermogen aantasten, ontmoedigt. Pas bij een eigen vermogen van nihil moeten alle lasten door ‘echte baten’
worden gedekt.
De begrotingsnorm uit de Gemeentewet is daarmee geëvolueerd tot een begrenzing voor het invullen van het
profijtbeginsel. De norm staat structurele exploitatietekorten toe zolang er balansreserves zijn. Het bezit kan
daarmee zwaarder met schuldverplichtingen worden belast. Als het balansbezit volledig met schuldverplichtingen
(inclusief voorzieningen) is belast, staat de wettelijke norm nog steeds exploitatietekorten toe, doordat de begroting
voor het eerstvolgende jaar een tekort mag vertonen als de meerjarenraming sluitend is. Daarbij geldt de norm ex
ante en kan de jaarrekening door een exploitatietekort ook een negatief eigen vermogen veroorzaken.
Bij een negatieve algemene reserve, doordat bijvoorbeeld het jaarrekeningresultaat van de gemeente negatief is,
moet deze negatieve reserve van het beleidskader voor het toezicht binnen de meerjarenraming worden
weggewerkt. In geval van verliezen door het afboeken van de waarde van de voorraden grond geldt daarvoor een
langere termijn van 10 jaar. Het begrotingstoezicht door gedeputeerde staten besteedt geen aandacht aan de
omvang van het financieel vermogen en aan de hoogte van de schuldverplichtingen in het bijzonder. Het lenen
voor investeringen wordt daardoor niet direct door de begrotingsnorm begrensd. Pas als de reserves nihil zijn en
de lasten van de investeringen niet meer met de baten kunnen worden gedragen, begrenst de norm ex ante het meer
lenen voor investeringsuitgaven.
De begrotingsnorm voor het provinciaal toezicht heeft een blinde vlek.
Het is de vraag of het provinciaal toezicht met deze invulling van de begrotingsnorm een blinde vlek heeft, zoals
ik in mijn artikel van 2014 stel (Van der Lei, 2014).
Balansreserves zijn niet de maat zijn voor de vermogensbuffer. De gemeentefinanciën kunnen al bij positieve
balansreserves onhoudbaar zijn. Omgekeerd kan een gemeente met negatieve reserves prima houdbare
gemeentefinanciën hebben. De vermogensbuffer bestaat namelijk in de eerste plaats uit het financieel vermogen
en in de tweede plaats uit niet-financieel vermogen waarop door afschrijvingen of verkopen kan worden ingeteerd
(zie paragraaf 4.3). Omdat de invulling van de huidige wettelijke begrotingsnorm uit de Gemeentewet ervan uitgaat
dat de reserves de maat voor vermogensbuffer zijn, kunnen de gemeentefinanciën bij het voldoen aan die norm
toch onhoudbaar zijn.
Onhoudbare gemeentefinanciën zijn onder de begrotingsnorm mogelijk, doordat een gemeente zijn schuld door
hoge investeringsuitgaven te hoog kan laten oplopen. Deze transacties lopen geheel via de balans en tasten in eerste
instantie alleen het financieel vermogen en niet de reserves van het netto vermogen aan. De rente en
afschrijvingslasten gaan daarmee een te groot deel van de baten op exploitatierekening vastleggen. Het
begrotingstoezicht staat daarbij exploitatietekorten toe, omdat de afschrijvingslasten mogen worden ‘gedekt’ uit
bestemmingsreserves en incidentele lasten mogen worden ‘gedekt’ uit de algemene reserve. Een gemeente kan
daarmee al voordat een slecht-weerscenario zich voltrekt, door de hoge lasten van de hoge investeringen (of andere
lopende consumptieve uitgaven) in een schuldspiraal zitten zonder dat het toezicht dit opmerkt. Bij een slechtweerscenario verergeren deze problemen, omdat de afschrijvingslasten en rentelasten vaste lasten zijn waarop niet kan
worden omgebogen, en deze lasten bij dalende inkomsten een groter deel gaan uitmaken van de exploitatierekening.
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Een gemeente met balansreserves kan zich dus al in een situatie van financiële stress bevinden, omdat de
schuldverplichtingen zonder een beroep op artikel 12 saneringssteun niet blijvend met het inkomen kunnen worden
betaald. Een gemeente met balansreserves kan ook potentieel onhoudbare gemeenteschulden hebben, omdat bij
een eventueel slechtweer-scenario de schuldverplichtingen zonder een beroep op artikel 12 saneringssteun niet
blijvend met het inkomen kunnen worden betaald. Er is dan nog niet acuut artikel 12 saneringssteun nodig, maar
als het slechtweer-scenario zich mocht voordoen, is dit wel het geval. Waar maatregelen voor het wegwerken van
een rekeningtekort of het terugdringen van een hoge schuld nodig zijn, blijven ze uit, omdat wordt voldaan aan de
begrotingsnorm uit de Gemeentewet.
De blinde vlek van het provinciaal begrotingstoezicht is nog groter, doordat in de Gemeentewet de mogelijkheid
is vervallen om preventief toezicht in te stellen bij een negatief jaarrekeningresultaat van de jaarstukken. De
begrotingsnorm uit de Gemeentewet is niet numeriek en geldt ex ante. Uit hoofdstuk 2 blijkt dat dergelijke
begrotingsnormen slechter presteren, omdat ze makkelijker zijn te omzeilen. Uit de voorgaande beschrijving blijkt
dat de invulling van de gouden regel van de Gemeentewet, die niet numeriek is, door de jaren heen dan ook steeds
ruimer is uitgelegd.
Dat de huidige begrotingsnorm alleen ex ante geldt, breekt juist bij de gangbare begrotingspraktijk van gemeenten
op. Voor het begrotingsbeleid zijn de kaders van de primitieve begroting niet voor het hele rekeningjaar leidend.
De primitieve begroting die vooraf aan het rekeningjaar door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt in de loop van
het rekeningjaar bijgesteld. De realisatie in de jaarrekening en daarmee het exploitatieresultaat voor de mutatie van
de reserves wijkt in de regel behoorlijk af van de primitieve begroting. Dit komt bijvoorbeeld door een hogere of
lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds, een afwijkend resultaat op de verstrekking van
bijstandsuitkeringen, meer of minder verstrekkingen van zorgvoorzieningen of een gewijzigde realisatie bij de
bouwgrondexploitatie. Bij een primitieve begroting waarvan de baten en lasten wel sluiten, kan het
exploitatieresultaat van de jaarrekening bij herhaling negatief zijn.
De begrotingsnorm ziet niet alleen gemeenten met exploitatietekorten in opeenvolgende jaren of met potentieel
onhoudbare financiën door te hoge schulden over het hoofd. Een gemeente met een positief exploitatieresultaat
en een positief eigen vermogen kan door de norm onder preventief toezicht van de provincie worden geplaatst.
De structurele lasten van een gemeente kunnen een tijdje niet worden gedekt door structurele baten, maar het
resultaat van de incidentele baten en lasten kan dit verschil ruimschoots goed maken. Daarmee selecteert de norm
op papier niet alle gemeenten met een zorgelijke financiële situatie, maar selecteert de norm juist wel gemeenten
zonder onoverkomelijke financiële problemen.
Doeltreffendheid van de norm voor het provinciaal begrotingstoezicht.
Heeft de begrotingsnorm voor het provinciaal toezicht in de praktijk ook een blinde vlek? In figuur 4.4 staan op
de Y-as de exploitatieresultaten voor mutatie van de reserves in procenten van de baten volgens de jaarrekeningen
van alle individuele gemeenten in 2016. Op de X-as staan de netto schulden in procenten van de baten ultimo 2016.
Gemeenten onder X-as hebben een negatief exploitatieresultaat. Gemeenten die uiterst rechts van de Y-as staan,
hebben een hoge schuld ten opzichte van de andere gemeenten.
In 2016 hadden maar liefst 140 gemeenten een negatief exploitatieresultaat voor mutatie van de
bestemmingsreserves. Deze gemeenten zagen de schuldbelasting van hun bezit dus oplopen. Voor een beroep op
artikel 12 saneringssteun moet het tekort van een gemeente meer dan 2% van een deel van de baten bedragen. In
2016 hadden 69 gemeenten een exploitatietekort groter dan 2% van de totale baten. Bij 25 gemeenten was dit
exploitatietekort zelfs groter dan 5% van de baten. Er is in 2016 dus sprake van gemeenten met significante
exploitatietekorten.
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Figuur 4.4, Netto schuld en exploitatieresultaat in procenten van de baten van gemeenten jaarrekening 2016. Bron: Centraal Bureau voor de
Statistiek, opendata IV-3 gemeenten, jaarrekeningen 2016 1e plaatsing gecorrigeerd aan de van de jaarstukken 2016 van individuele gemeenten.

Als de indeling van gemeenten in 2017 wordt aangehouden dan hebben volgens de jaarrekeningcijfers 158
gemeenten in 2015 een exploitatietekort (www.waarstaatjegemeente.nl). In het jaar 2017 hebben 185 gemeenten
een exploitatietekort (Centraal Bureau voor de Statistiek, opendata IV-3). Hoeveel gemeenten met een
exploitatietekort in 2016 hadden nu in de drie opeenvolgende jaren 2015-2016-2017 een exploitatietekort voor
mutatie van de reserves? Dit aantal bedraagt maar liefst 43 gemeenten. Van deze gemeenten hadden er 32
gemeenten een exploitatietekort groter dan 2% in twee van de drie jaren en zeven gemeenten hadden in al deze
drie jaren een exploitatietekort groter 2%. Er is volgens de norm voor toegang tot artikel 12 saneringssteun dus
sprake van gemeenten met significante exploitatietekorten in opeenvolgende jaren. Van de 24 gemeenten met een
exploitatietekort voor mutatie van de reserves groter dan 5% van de baten in 2016 hadden zeven gemeenten ook
in 2015 een exploitatietekort groter dan 5%.
Uit tabel 3.1 van paragraaf 3.4 blijkt dat tien gemeenten in 2016 op basis van de begroting onder preventief toezicht
stonden vanwege de financiën.13 Van de zeven gemeenten met een exploitatietekort van meer dan 2% van de baten
in de drie opeenvolgende jaren 2015-2016-2017 stond er niet één onder verscherpt toezicht van de provincie
vanwege de financiën. Van de 32 gemeenten met een exploitatietekort in deze drie opeenvolgende jaren waarvan
het tekort in twee jaar hoger was dan 2%, stond ook geen enkele gemeente onder verscherpt toezicht van de
provincie. Van de zeven gemeenten met een exploitatietekort groter 5% in zowel 2015 en 2016 stond alleen de
gemeente Vlissingen onder verscherpt toezicht.
In totaal hadden 43 gemeenten eind 2016 een hogere netto schuld inclusief uitgeleende gelden dan 100% van de
baten en dertien gemeenten een hogere netto schuld inclusief uitgeleende gelden dan 130% van de baten. Van deze
laatste dertien gemeenten hadden de gemeenten Oostzaan, Rijswijk en Schiedam in 2016 een negatief
exploitatieresultaat. Van de gemeenten met een netto schuld hoger dan 100% van de baten hadden dertien
gemeenten in 2016 een exploitatietekort. Van deze dertien gemeenten stonden alleen de gemeenten Middelburg,
Almelo en Vlissingen in 2016 onder verscherpt toezicht. Exploitatietekorten worden dus ook toegestaan bij
gemeenten met relatief hoge schulden.

~ 181 ~

Uit de hiervoor gepresenteerde realisatiecijfers over de jaren 2015, 2016 en 2017 blijkt dat nagenoeg alle gemeenten
met significante exploitatietekorten in opeenvolgende jaren en veel gemeenten met exploitatietekorten en een
relatief hoge netto schuld niet onder het verscherpt toezicht van de provincie vallen. Uit de cijfers van de
jaarrekeningen 2016 blijkt dat van de tien gemeenten die in 2016 wel onder het verscherpt begrotingstoezicht vielen,
de gemeenten Almelo, Middelburg en Vlissingen geen positief exploitatieresultaat (voor mutatie van de reserves)
hebben gerealiseerd.
Met deze uitkomsten luidt de conclusie dat het begrotingstoezicht aan de hand van de begrotingsnorm uit de
Gemeentewet niet doeltreffend is. Gemeenten met negatieve exploitatieresultaten in opeenvolgende jaren en met
negatieve exploitatieresultaten en relatief hoge schulden ontsnappen aan het verscherpt begrotingstoezicht.
Meerdere gemeenten die onder verscherpt begrotingstoezicht van de provincie staan, behalen nog steeds negatieve
exploitatieresultaten.
Voor het begrotingstoezicht is een andere wettelijke begrotingsnorm nodig. Deze begrotingsnorm moet bij
voorkeur numeriek zijn en (ook) ex post gelden. Niet-numerieke normen zijn makkelijker te omzeilen en bij
gemeenten wijkt het jaarrekeningresultaat in de regel af van het resultaat van de primitieve begroting. Deze nieuwe
begrotingsnorm moet doeltreffend gemeenten selecteren met een verhoogd risico op financiële stress door
significante exploitatietekorten in opeenvolgende jaren en relatief hoge schulden, en gemeenten selecteren met
potentieel onhoudbare gemeentefinanciën door hoge schulden als gevolg van hoge investeringsuitgaven.
De normen voor een beroep op artikel 12 saneringssteun.
Als de financiën van een gemeente ondanks het provinciaal toezicht toch ontsporen dan valt een gemeente terug
op zogenaamde artikel 12 saneringssteun. Een gemeente moet zelf een beroep doen op artikel 12 Financiëleverhoudingswet voor het verkrijgen deze saneringssteun. De gemeente Vlissingen, die hiervoor werd genoemd als
een gemeente met exploitatietekorten in opeenvolgende jaren en een relatief hoge schuld, heeft bijvoorbeeld voor
de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 een beroep op deze noodsteunregeling gedaan.
Bij het toelaten tot de procedure van artikel 12 Financiële-verhoudingswet wordt de gemeente onder curatele
geplaatst. Een gemeente komt daarbij ook onder preventief toezicht van de provincie te staan. Dat toezicht ziet,
zoals hiervoor is uiteengezet, toe op het structureel sluiten van de baten en lasten. Het is in dit licht opmerkelijk
dat het exploitatietekort van de gemeente Vlissingen ondanks het preventief toezicht van de provincie Zeeland en
de onder curatele stelling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2015 maar liefst
28% van de baten bedraagt en daarna oploopt naar 33% van de baten in 2016 (bron: jaarrekeningen 2015 en 2016
gemeente Vlissingen).
Voor een beroep op artikel 12 Financiële-verhoudingswet en het toekennen en bepalen van de hoogte van geldelijke
saneringssteun gelden twee normen. Voor toegang tot de procedure moeten de algemene middelen van de
gemeente aanmerkelijk en structureel tekortschieten om in de noodzakelijke behoeften te voorzien, terwijl de eigen
inkomsten van de gemeente zich op een redelijk peil bevinden. In de artikelen 23 en 24 van het onderliggende
Besluit financiële verhouding 2001 zijn de toelatingseisen voor een aanmerkelijk en structureel tekort en van een
redelijk peil van de inkomsten verder uitgewerkt. De normen voor de toelatingseisen zelf zijn vastgelegd in de
Regeling aanvullende uitkering Gemeentefonds.
De toelatingsnormen voor de procedure artikel 12 Financiële-verhoudingswet vormen de begrenzing waarboven
het Rijk vindt dat de houdbaarheid van de gemeentefinanciën dusdanig slecht is, dat in beginsel geldelijke
saneringssteun en een sanering van de gemeentefinanciën nodig zijn om de problemen op te lossen. Het beleid
voor het toepassen van regeling is vervat in de Handleiding artikel 12 financiële-verhoudingswet. Door de normen
voor toegang tot artikel 12 saneringssteun uit het Besluit financiële verhouding 2001, de Regeling aanvullende
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uitkering Gemeentefonds en de Handleiding artikel 12 financiële-verhoudingswet (Handleiding artikel 12 Fvw.) in
beeld te brengen wordt in het vervolg van deze paragraaf duidelijk bij welke grens het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeentefinanciën onhoudbaar vindt. Daarna wordt in deze paragraaf aan de hand
van een casus naar de doeltreffendheid van deze normen gekeken.
Voor het verkrijgen van saneringssteun moet dus sprake zijn van een aanmerkelijk structureel tekort. Een vraag
voor een oordeel over de doeltreffendheid van deze norm luidt: Kan een gemeente geen aanmerkelijk structureel
tekort hebben, terwijl sprake is van een behoorlijk negatief exploitatieresultaat en hoge schulden? In dat geval
kunnen gemeenten met problemen te laat toegang krijgen tot de procedure van artikel 12 Financiëleverhoudingswet, waardoor de geldelijke saneringssteun die later alsnog nodig blijkt, hoger uitvalt dan nodig is. De
andere vraag voor een oordeel over de doeltreffendheid van deze norm luidt: Kan een gemeente bij deze norm
aanspraak maken op saneringssteun als die gemeente een redelijk financieel vermogen heeft en geen zorgwekkend
exploitatieresultaat? Zo ja, dan kunnen gemeenten zonder onoverkomelijke financiële problemen toch geldelijke
saneringssteun ontvangen.
De oorspronkelijke eisen voor toegang tot artikel 12 saneringssteun.
Sinds 1997 is een nieuwe Financiële-verhoudingswet van kracht. Uit hoofdstuk 3 blijkt dat na 1997 de regelgeving
voor het toekennen van saneringssteun op grond van artikel 12 Financiële-verhoudingswet zelf niet meer wezenlijk
is gewijzigd. Met ingang van 2002 is alleen de minimale hoogte van de tarieven onroerende-zaakbelastingen voor
een beroep op artikel 12 saneringssteun verlaagd van 140% naar 120%. In aanloop naar de invoering in 1997 van
het aangepaste artikel 12 voor een beroep op saneringssteun is met de Handleiding artikel 12 Fvw. (Ministerie van
Binnenlandse Zaken & Ministerie van Financiën, 1996) ook een nieuw beleidskader voor toegang tot de procedure
artikel 12 Financiële-verhoudingswet gepubliceerd. Deze handleiding schijnt licht op de toelatingseisen.
Bij de behandeling van de begrotingsnorm voor het provinciaal toezicht bleek dat wijzigingen van de begrotingsen rekeningvoorschriften de normen indirect wijzigen. De handleiding met het beleidskader uit 1996 is met het
oog op de invoering van het BBV als gevolg van de dualisering van de Gemeentewet in 2003 aangepast (ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2003). In 2011 volgt de derde versie van de handleiding. Vanaf
2013 volgen verschillende aanpassingen van de handleiding op rij. Wat waren in 1997 en wat zijn in 2017 de normen
voor toegang tot de procedure van artikel 12 Financiële-verhoudingswet?
De eerste norm, het redelijk peil van de eigen inkomsten, wijst zichzelf. Als de eigen inkomsten uit belastingen,
rechten en heffingen laag zijn, kunnen ze eenvoudig worden verhoogd, waarmee het tekort op de
exploitatierekening kleiner wordt of zelfs verdwijnt. Tabel 5.3 van paragraaf 5.4 geeft een overzicht van de
inkomsten van gemeenten. Van de verschillende eigen inkomsten zijn er maar drie bronnen die voor alle gemeenten
een omvang van betekenis hebben voor het opvangen van financiële problemen. Deze drie inkomstenbronnen zijn
de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de onroerende-zaakbelastingen. Voor de eerste twee, de rioolheffing en
de afvalstoffenheffing, mogen ten hoogste kostendekkende tarieven worden geheven met daarin begrepen een
vergoeding voor de financieringskosten.
De toegangseis ‘een redelijk peil van de eigen inkomsten’ van artikel 12 Financiële-verhoudingswet houdt nu in dat de
eigen inkomsten uit de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de onroerende-zaakbelastingen van de gemeente
gelijk of hoger moeten zijn dan de inkomsten bij kostendekkende tarieven voor de rioolheffing en de
afvalstoffenheffing en een samengesteld tarief voor de drie componenten onroerende-zaakbelasting van 120 % van
het gewogen gemiddelde van dit samengesteld tarief onroerende-zaakbelastingen van alle Nederlandse gemeenten
in het voor-voorgaande jaar (t-2). Voor zover een gemeente niet aan deze eis voldoet, spreekt de wetgever van een
onbenutte belastingcapaciteit en moet de gemeente voor toegang tot de procedure van artikel 12 Financiëleverhoudingswet eerst zijn eigen inkomsten minimaal op dit peil brengen.
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De tweede eis voor toegang tot de procedure artikel 12 Financiële-verhoudingswet, ‘een aanmerkelijk en structureel
tekort’ om in de noodzakelijke behoeften te voorzien, richt zich op het resultaat van de exploitatierekening en op
de hoogte van de lasten op de exploitatierekening. De norm ‘een aanmerkelijk en structureel tekort’ heeft volgens de
Handleiding artikel 12 Fvw. uit 1996 (ministerie van Binnenlandse Zaken & ministerie van Financiën) betrekking
op de hoogte van het tekort als ook op de duur. Als norm voor het ‘aanmerkelijk en structureel tekort’ wordt vanaf
1997 een percentage van minimaal 2% van de som van de algemene uitkering en de belastingcapaciteit onroerendezaakbelastingen gehanteerd.14 Een gemeente moet bij de aanvraag aannemelijk maken dat dit aanmerkelijk tekort
zich over het hele meerjarenbeeld uitstrekt. Dit meerjarenbeeld betreft het begrotingsjaar en de drie opvolgende
jaren van de meerjarenraming.
Ook geldt de randvoorwaarde dat de gemeente met de bestaande middelen niet in de noodzakelijke behoeften kan
voorzien. De toets of de gemeente hierin niet kan voorzien, bestaat uit een begrotingsanalyse van de lasten van de
gemeente, nadat de aanvraag voor een beroep op artikel 12 saneringssteun is ingediend. Met een
berekeningsmethode worden de zogenaamde nettolasten van de gemeente op de verschillende te onderscheiden
uitgavenclusters vergeleken met de uitkomsten van de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering op die
uitgavenclusters. Ook worden deze nettolasten op de uitgavenclusters vergeleken met die van vergelijkbare
gemeenten.
Op de hiervoor genoemde wijze worden positieve en negatieve beleidsonafhankelijke en beleidsafhankelijke
afwijkingen in de lasten van een gemeente opgespoord. Daarbij wordt de mate van beïnvloedbaarheid van de
afwijkingen ingeschat. De exercitie wordt gebruikt voor het bepalen van de op te leggen saneringsmaatregelen voor
het beheersen van de niveaus van de gemeentelijke lasten op de verschillende uitgavenclusters (Ministerie van
Binnenlandse Zaken & Ministerie van Financiën, 1996). De analyse wordt tegenwoordig gedaan met een Excelrekentool, de zogenaamde begrotingsscan.
Om te toetsen of het tekort daadwerkelijk aanmerkelijk en structureel is, wordt het aanmerkelijk tekort
gecorrigeerd. Met de correcties wordt het zogenaamde relevante begrotingstekort bepaald. Voor het relevante
begrotingstekort wordt verondersteld dat de gemeente een redelijk deel van de vrije reserves gebruikt om het
begrotingstekort te verminderen. Dit deel van de vrije reserves wordt in vijf jaar ingebracht op de exploitatie voor
vermindering van het relevante tekort. Soms wordt een kortere periode voorgeschreven als de financiële problemen
zijn ontstaan door handelingen van de gemeente zelf, meldt de handleiding van 1996. Van de vrije reserves wordt
een drempel ter hoogte van 2% van de algemene uitkering en de belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen
vrijgelaten en niet ingebracht. Niet aanwendbare reserves worden eveneens niet ingebracht. Daaronder vallen
bestemmingsreserves en voorzieningen. De rentetoerekening aan bestemmingsreserves om deze waardevast te
houden, wordt bij de bepaling van het relevante begrotingstekort ook buiten de baten gehouden. Daarmee wordt
het relevante tekort dus groter.
Het relevante begrotingstekort wordt vanaf 1997 als volgt bepaald. Vertrekpunt is het exploitatietekort van de
gemeentebegroting. Dit resultaat betreft dus het resultaat van de baten en lasten onder de
Comptabiliteitsvoorschriften 1995. Er wordt vervolgens getoetst of de baten en lasten reëel zijn geraamd. Dit leidt
tot technische correcties, waaruit een zogenaamd herberekend begrotingstekort volgt. De geraamde
onderhoudslasten en afschrijvingslasten worden bijvoorbeeld tot een aanvaardbaar niveau gecorrigeerd.
Vervolgens worden beleidsmatige correcties aangebracht door onaanvaardbare beleidsintensiveringen uit de cijfers
te schonen. Tot slot wordt de inbreng van vrije reserves afgetrokken, waarna het relevante begrotingstekort resteert.
Het relevante begrotingstekort is ook de basis voor het bepalen van de hoogte van de geldelijke saneringssteun aan
de gemeente. De saneringssteun in een jaar kan nooit meer bedragen dan dit relevante begrotingstekort (Ministerie
van Binnenlandse Zaken & Ministerie van Financiën, 1996).
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Voor een beroep op artikel 12 saneringssteun wordt dus niet alleen naar de exploitatietekorten en de balansreserves
gekeken. De normen voor toegang zijn breder geformuleerd. Er wordt eveneens beoordeeld of er sprake is van
een aanvaardbaar voorzieningenniveau. En de druk van de lokale belastingen en heffingen wordt in het oordeel
meegenomen. Niet alleen de houdbaarheid van de gemeenteschuld, maar de gehele financiële conditie wordt bij de
toelatingstoets voor artikel 12 saneringssteun betrokken. Er wordt naar de houdbaarheid van de gemeentefinanciën
gekeken.
Bij de beoordeling van de financiën voor de aanvraag van de saneringssteun worden de vrije balansreserves gezien
als de maat voor de vermogensbuffer van een gemeente. De algemene reserve en het aanwendbare deel van de
bestemmingsreserves worden als vrij aanwendbare reserves indirect bij het oordeel betrokken. Bij de beoordeling
van het exploitatieresultaat uit de baten en lasten wordt een inzet van het vrije deel van de reserves als baat
meegenomen. Daarbij wordt verondersteld dat gemeenten een minimum aan vrij aanwendbare reserves nodig
hebben. Het exploitatietekort wordt door de correctie kleiner voorgesteld dan in de werkelijkheid.
Een conclusie van paragraaf 4.3 luidt dat de (vrije) reserves geen maat zijn voor de aanwezige vermogensbuffer.
Daarvoor moet de blik juist worden gericht op het financieel vermogen en de overtollige niet-financiële bezittingen
die verkoopbaar zijn of waarop met afschrijvingen kan worden ingeteerd. De hoogte van het financieel vermogen
(de netto schuld) wordt echter niet betrokken bij het bepalen of een gemeente in aanmerking komt voor artikel 12
saneringssteun.
Gemeenten activeerden onder de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 nog tekorten. De vrij aanwendbare reserves
werden daardoor hoger voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Door het resultaatafhankelijk afschrijven, dat
onder de voorschriften van de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 nog steeds plaatsvond, waren de hoogtes van de
vrije reserves tussen gemeenten onvergelijkbaar. Met het resultaat van de bespaarde rente, dat buiten de berekening
van het aanmerkelijk en van het relevante tekort werd gehouden, werden deze berekende tekorten groter
voorgesteld dan het exploitatietekort. Deze vertekening nam toe naarmate een gemeente meer
bestemmingsreserves en voorzieningen had waarop jaarlijks bespaarde rente werd bijgeschreven.
Na invoering van het BBV leidt een negatieve vrije reserves tot hogere saneringssteun.
Met de dualisering en in aanloop naar de invoering van het nieuwe Besluit begroting en verantwoording provincies
en gemeenten verschijnt in 2002 een nieuwe Handleiding artikel 12 Fvw. (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2002). In die handleiding is aan het beleid voor het vaststellen van het relevante tekort een
element toegevoegd. Pagina 23 van de handleiding vermeldt dat bij een negatieve reserve het wegwerken ervan in
maximaal vijf jaar wordt betrokken bij de vaststelling van het relevante tekort. ‘Negatieve reserves kunnen ontstaan, omdat
met ingang van 2004 het activeren van tekorten niet meer is toegestaan’, vermeldt de handleiding.
De negatieve vrije reserve moet ongeacht de hoogte van de bestemmingsreserves en voorzieningen worden
weggewerkt. Hiermee wordt de status van positieve vrije reserves als maat voor de aanwezige vermogensbuffer en
solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën definitief bevestigd. Bij een negatieve vrije reserve komt
een gemeente eerder in aanmerking voor artikel 12 steun, omdat voor de berekening van het relevante tekort het
structurele exploitatietekort wordt verhoogd met een vijfde deel van de negatieve vrije reserve. De hoogte van de
saneringssteun wordt daardoor hoger.
Met de invoering van het BBV worden de waarderingsgrondslagen voor de bezittingen en schulden en voor de
resultaatbepaling op grond van eigenheid van gemeenten aangepast. Dat is van invloed op de hoogte van de vrij
aanwendbare reserves en het resultaat waarmee de vrij aanwendbare reserves muteren. De vrij aanwendbare
reserves worden kleiner, doordat investeringen met maatschappelijk nut voortaan zoveel mogelijk ten laste van de
exploitatie worden gebracht, voor reserveringen voor toekomstige investeringen in riool en
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afvalstoffenverwijdering voorzieningen worden gevormd, en bestemmingsreserves als allocatiemiddel worden
gezien waarmee investeringen met maatschappelijk nut, afschrijvingen op investeringen en voorziene lasten van
lopende consumptieve uitgaven kunnen worden gedekt. Op de uitkomst van het exploitatieresultaat na mutatie van
de bestemmingsreserves kan strategisch worden gestuurd. De berekening van het relevante tekort en ook de
saneringssteun valt daardoor hoger uit.
In 2011 verschijnt de derde versie van de Handleiding artikel 12 Fvw. (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2011). Vanwege wijzigingen in de architectuur van het gemeentefonds door de introductie van
decentralisatie-uitkeringen en integratie-uitkeringen naast de algemene uitkering is de definitie van een aanmerkelijk
structureel tekort aangepast. Dat bedraagt voortaan 2% van de omvang van de som van de algemene uitkering, de
integratie-uitkeringen, de decentralisatie-uitkeringen en de belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen.
Hierdoor wordt de toegangseis tot de procedure van artikel 12 Financiële-verhoudingswet verzwaard. Het
aanmerkelijke tekort moet zich nog steeds uitstrekken over het begrotingsjaar en de jaren van de meerjarenraming.
Met deze derde versie worden ook de nieuwe waarderingsgrondslagen van het BBV verwerkt.
Voor de berekening van het relevante tekort worden bestemmingsreserves die worden ingezet voor het dekken
van afschrijvingslasten en andere voorziene lasten, bestempeld als baten. Bestemmingsreserves worden daarmee
als een bestedingsmiddel gezien. Investeringen met maatschappelijk nut moeten van de handleiding zoveel als
mogelijk meteen als last op de exploitatierekening worden gebracht. Ook mag een bedrag voor onvoorziene kosten
van maximaal 0,6% van de som van de uitkering uit het gemeentefonds en de belastingcapaciteit onroerendezaakbelastingen als last worden meegenomen op de primitieve begroting.
Met de handleiding van 2011 geldt nog steeds de regel dat het wegwerken van een negatieve reserve wordt
meegenomen bij het bepalen van het relevante tekort. Maar nu mag daarvoor ook nog een buffer aan positieve
vrije reserves worden meegenomen tot de drempel van 2% van de som van de uitkeringen uit het gemeentefonds
en de belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen. Daarmee gaat het relevante tekort in negatieve zin meer
afwijken van het exploitatieresultaat voor mutatie van de bestemmingsreserves. De grens voor houdbare
gemeentefinanciën wordt ermee verlegd naar positieve vrije reserves van enige omvang. Er wordt in de handleiding
goed bekeken aansluiting gezocht bij de verplichte berekening van het weerstandsvermogen, dat voor houdbare
gemeentefinanciën ook een minimale buffer aan vrije reserves verondersteld.
Het niet-financieel vermogen komt ook als vermogensbuffer in beeld.
Met de beleidsmatige en technische correcties voor het bepalen van het relevante tekort vindt nog steeds een
correctie plaats voor het teveel aan gevormde voorzieningen en bestemmingsreserves. Op pagina 14 van de
handleiding staat over deze correctie van de reserves en voorzieningen: ‘Voorts zal moeten worden nagegaan in hoeverre
de reserves en voorzieningen noodzakelijk zijn voor een normale taakuitvoering. De overige reserves en voorzieningen zijn in principe
aanwendbaar. Dit geldt ook voor eventueel andere vermogensbestanddelen.’ De laatste toevoeging duidt erop dat vanaf 2011
ook een correctie kan plaatsvinden voor vermogensbestanddelen. Niet noodzakelijk gemeentebezit kan worden
verkocht voor het wegwerken van het tekort.
In het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw maken gemeenten grote stille reserves te gelde met de
verkopen van aandelen in gemeentebedrijven. Hierover meldt de handleiding van 2011 dat voortaan de
vermogensbestanddelen worden beoordeeld op de aanwezigheid van stille reserves. Deze worden betrokken bij
het bepalen van de omvang van de vrije reserve en zijn aanwendbaar voor het oplossen van problemen.
Nieuw in de handleiding van 2011 is ook een beoordeling van de grondexploitatie. Door de Grote Recessie leiden
gemeenten naast een verlies aan inkomsten uit de grondexploitatie door het inzakken van de vraag naar woningen
grote boekverliezen op de voorraad bouwgrond en onderhanden werk bouwgrondexploitatie door herwaardering
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van de voorraad naar een lagere marktwaarde. De handleiding schrijft op pagina 18: ‘Rente en afschrijving van zowel
grondexploitatie als stads- en dorpsvernieuwing maken onderdeel uit van het aanvaardbaar tekort. Lasten van tekorten op de
grondexploitatie en van stads- en dorpsvernieuwing, waar geen economisch nut meer tegenover staat, kunnen in de regel in een periode
van minimaal 5 jaar dan wel maximaal 10 jaar worden afgeschreven. Hier is gekozen voor een periode langer dan 5 jaar, omdat juist
dit soort tekorten conjunctuurgevoelig zijn.’ De (boek-)verliezen die op de exploitatierekening drukken, worden bij de
bepaling van het relevante tekort dus uitgesmeerd over meerdere jaren.
Met de wijziging van het criterium voor provinciaal toezicht in de Gemeentewet in 2013 en ook de uitbreiding van
het gemeentefonds met 10 miljard euro aan nieuwe middelen voor taken op het gebied van arbeidsparticipatie,
jeugdzorg en maatschappelijke zorg en begeleiding met ingang van 2015 ondergaat de handleiding in de jaren erna
diverse wijzigingen. Bij deze wijzigingen vraagt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nadrukkelijk om meer
aandacht voor de schuldpositie bij het beoordelen of een gemeente toegang moet krijgen tot de procedure artikel
12 Financiële verhoudingswet (2014; 2015; 2016). In een antwoordbrief van 28 mei 2014 op het pleidooi van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 2014 schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties dat ze het belang onderkent ‘om de ontwikkeling van de schuldpositie mee te nemen in de beoordeling van
de financiële positie…. … Echter de daarvoor noodzakelijke veranderingen in de regelgeving ontbreken nu nog om dit op dit moment
al op te kunnen nemen in deze handreiking.’
In de versie van de Handleiding artikel 12 Fvw. die geldt vanaf begrotingsjaar 2015, is de grondslag voor de
berekening van de 2% norm voor het aanmerkelijk en structureel tekort vergroot met de 10 miljard euro van het
nieuwe sociaal deelfonds in het gemeentefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2014a).
Het Besluit financiële verhoudingen 2001 is in 2013 (Staatsblad, nr. 337) daarop aangepast. Het relevante tekort
wordt in de nieuwe handleiding nog steeds gecorrigeerd door de rentebaten niet mee te nemen, terwijl de
bijbehorende rentelasten wel in dit tekort zitten. Hierover merkt de handleiding op pagina 15 op: ‘Correcties die het
'missen' van rente ten gunste van de exploitatie tot gevolg hebben, zullen bij het relevante tekort worden betrokken.’
De termijn voor het wegwerken van een negatieve reserve is in de Handleiding artikel 12 Fvw. uit 2015 verkort van
5 jaar naar 4 jaar. Als de negatieve reserve is ontstaan door de grondexploitatie geldt daarvoor een langere periode
van 10 jaar. Deze afwijking wordt in de handleiding gemotiveerd met het argument dat de grondprijzen zich over
een wat langere periode kunnen herstellen, waardoor de negatieve reserve vanzelf verdwijnt.
Het huidige beleidskader voor het toepassen van artikel 12 Financiële-verhoudingswet veronderstelt dus dat een
gemeente bij een aanmerkelijk structureel tekort financiële problemen heeft. Voor het aanmerkelijk structureel
tekort wordt uitgegaan van het resultaat van de begroting na mutatie van de reserves. De mutatie van de vrije
reserves is dus leidend. Voor het bepalen van het relevante tekort is het vertrekpunt eveneens het resultaat na
mutatie van de reserves. Daarop vindt een afslag plaats voor het aanwezige surplus aan vrije reserves als
vermogensbuffer. Bij een zeer lage vrije reserve of negatieve reserve wordt het tekort met een correctie juist groter
voorgesteld. De vrije reserves worden daarmee als de maat voor de vermogensbuffer beschouwd en voor de
continuïteit van een gemeente wordt verondersteld dat daarvoor enige omvang nodig is. Bestemmingsreserves
worden gezien als een bestedingsmiddel en moeten als beklemd eigen vermogen sowieso in de gemeente blijven.
Voor het bepalen van het relevante tekort wordt het resultaat ook geschoond voor baten bespaarde rente die dienen
om de bestemmingsreserves en voorzieningen waardevast te houden en worden de lasten opgehoogd met een
bedrag voor onvoorziene kosten van 0,6% van het begrotingstotaal. Er wordt geen afweging gemaakt of voor het
opvangen van financiële problemen tijdens de sanering van de financiën kan worden ingeteerd op het financieel
vermogen.
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Een gemeente met per saldo geld op de bank kan ook saneringssteun ontvangen.
Een conclusie van paragraaf 4.2 luidt dat de modificaties van de waarderingsgrondslagen voor gemeenten uit het
BBV ten opzichte van ‘zuiver’ dubbel boekhouden in baten en lasten volgens een verplichtingenstelsel onder andere
de omvang van de vrije reserves vertekenen. De hoogtes van de reserveposities van gemeenten zijn door de
modificaties onderling niet vergelijkbaar. Met de modificaties komen de exploitatieresultaten voor en na mutatie
van de bestemmingsreserves niet zuiver in beeld en ontstaat voor gemeenten ruimte om in een jaar op de omvang
van deze exploitatieresultaten te sturen. Die ruimte om te sturen is het grootst voor het exploitatieresultaat waarmee
de vrije reserves muteren.
Gegeven deze conclusie van paragraaf 4.2 lijkt een succesvol beroep op artikel 12 Financiële-verhoudingswet
zonder problematisch structureel exploitatietekort en een goede financiële vermogenspositie mogelijk.
Saneringssteun is in een dergelijk geval helemaal niet nodig. Door de vorming van bestemmingsreserves als
allocatiemiddel, het treffen van voorzieningen voor onderhoud en toekomstige investeringen in riool en
afvalverwijdering, en de methode van de bespaarde rente kan een gemeente de vrije reserves verlagen. Voor 2017
was dit daarbij mogelijk door investeringen met maatschappelijk nut altijd ten laste van het resultaat te brengen.
Gemeenten die vooraf aan een beroep op artikel 12 saneringssteun veel bestemmingsreserves en voorzieningen
vormen en een hoog percentage voor de omslagrente vaststellen en daarbij voor 2017 altijd hun investeringen met
maatschappelijk nut ten laste van de exploitatie hebben gebracht, kunnen daarmee een kleinere of negatievere vrije
reserve en een groter exploitatietekort creëren.
De vraag rijst of het toekenningsbeleid van artikel 12 saneringssteun na 2004 heeft geleid tot het toekennen van
saneringssteun aan gemeenten met lage schulden en geen noemenswaardig exploitatietekort. Het omgekeerde, is
saneringssteun niet tijdig toegekend, doordat een gemeente die financieel ontspoorde, te laat werd opgemerkt, is in
het toekenningsbeleid niet terug te zien. Gemeenten moeten namelijk zelf een beroep doen op artikel 12
saneringssteun en worden niet van hogerhand onder curatele geplaatst.
Er zijn na 2004 slechts weinig gevallen van geldelijke saneringssteun. Het aantal nieuwe gevallen bedraagt gemiddeld
om en nabij de twee per jaar. Maar onder die gevallen zit de toekenning van geldelijke saneringssteun aan de
gemeente Ouderkerk voor het jaar 2008 met een bedrag van 529.000 euro, terwijl deze gemeente geen netto schuld
had. Gemeente Ouderkerk had een positief financieel vermogen van ruim zeven miljoen euro! Als reden voor de
saneringssteun aan de gemeente Ouderkerk wordt in de toelichting op het besluit van de toekenning onder andere
het achterblijven van rendementen op de beleggingsportefeuille en een negatieve vrije reserve opgevoerd. De
jaarrekeningen van 2002 tot en met 2007 vertoonden ‘na bestemming van de reserves’ tekorten en de gemeente had in
2003 zijn woningbedrijf verkocht, meldt het besluit (Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2009).
Over het jaar 2009 krijgt de gemeente Ouderkerk wederom geldelijke saneringssteun krachtens artikel 12
Financiële-verhoudingswet. Op advies van onder andere de Raad voor de financiële-verhoudingen wordt een
bedrag van 3.675.000 euro toegekend, waarvan 369.600 euro is bestemd voor het wegwerken van de negatieve
algemene reserve en de rest voor het saneren van achterstallig wegenonderhoud (Raad voor de financiëleverhoudingen, 2010). Kortom, de gemeente Ouderkerk had in 2008 een positief financieel vermogen van ruim
zeven miljoen euro en desondanks was er sprake van een negatieve vrije reserve.
Tabel 4.5 toont de balansgegevens van de gemeente Ouderkerk. Uit tabel 4.5 blijkt dat de inspecteur van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door uit te gaan van het resultaat na mutatie van bestemmingsreserves
en door de negatieve vrije reserve mee te nemen in de berekening met een relevant tekort van 829.000 euro in 2008
veel hoger uitkomt dan het werkelijke exploitatieresultaat voor mutatie van de reserves. Het teken is zelfs
tegengesteld: het exploitatieresultaat voor mutatie van de bestemmingsreserves is 994.000 euro positief in plaats
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van negatief. Met aftrek van de saneringsbijdrage in dat jaar is nog steeds sprake van een voordelig
exploitatieresultaat.
Jaar
Reserves
Resultaat
Voorzieningen
Financieel vermogen (1)
Materiële activa

2007
16.004
-1.214
4.088
7.960
10.761

2008
16.998
994
3.329
7.226
11.644

2009
18.538
1.540
3.049
4.447
15.696

2010
18.760
222
6.568
6.359
17.705

2011
19.183
423
6.796
7.298
18.323

Tabel 4.5, Balansgegevens gemeente Ouderkerk 2006-2011 (x 1.000 euro). Bron: CBS Stateline. (1) Voor het financieel vermogen is uitgegaan
van het saldo van de groene balansposten exclusief de kapitaalverstrekkingen van tabel 4.1 uit paragraaf 4.2.

In paragraaf 4.2 is geconcludeerd dat de bestemmingsreserves die dienen als allocatiemiddel voor het dekken van
(afschrijvingslasten van) investeringen, en een groot deel van de voorzieningen goed bekeken ook vrij aanwendbare
reserves zijn. De gemeente Ouderkerk heeft dan een positieve reservepositie van flinke omvang. Daarbij moet,
omdat de bestemmingsreserves met een allocatiefunctie vrij aanwendbare reserves zijn, voor het exploitatieresultaat
juist naar het resultaat voor mutatie van de bestemmingsreserves worden gekeken. In 2007 is dan sprake van een
negatief exploitatieresultaat van 1,2 miljoen euro, maar in dat jaar zijn voorzieningen voor onderhoud gevormd ter
grootte van 1,6 miljoen euro. De balanspost voorzieningen ultimo 2006 bedroeg 2,5 miljoen euro en in 2007 neemt
toe naar ruim 4,1 miljoen euro. Er lijkt te worden voorgesorteerd op een beroep op artikel 12 saneringssteun. In
latere jaren is sprake van positieve exploitatieresultaten.
In 2009 is wel sprake van een eenmalig negatief resultaat als de artikel 12 saneringsbijdrage van dat jaar in mindering
wordt gebracht. Maar zonder die saneringsbijdragen is geen sprake van een aanmerkelijk structureel tekort dat zich
uitstrekt over het begrotingsjaar en de meerjarenraming.
Het financieel vermogen (exclusief de balanspost kapitaalverstrekkingen) van de gemeente Ouderkerk is in 2008,
zoals eerder is opgemerkt, meer dan zeven miljoen euro positief. In 2009 daalt het financieel vermogen weliswaar
met 2,8 miljoen euro, maar in dat jaar bedragen de netto-investeringen (= bruto investeringen minus
afschrijvingslasten) in materiële activa die worden geactiveerd, drie miljoen euro (Centraal Bureau voor de Statistiek,
Statline, balansen individuele gemeenten 2008 en 2009 volgens overheidsadministratie). Ook in de jaren daarna
wordt fors door de gemeente geïnvesteerd.
Geldelijke saneringssteun is bij deze cijfers overbodig. De tekorten van de gemeente Ouderkerk in 2007 en 2009
betreffen middelen voor incidentele investeringen in achterstallig wegenonderhoud. In plaats van geldelijke
saneringssteun had voor het op orde brengen van het onderhoud eenmalig geld bij een bank geld kunnen worden
geleend of geld uit de beleggingen kunnen worden teruggetrokken. Het gemis aan rente bij de rentestand van 2008
en later is bij de resultaten van de gemeente Ouderkerk in deze jaren geen probleem. Die extra last bedraagt bij een
rente onder de 5% minder dan 200.000 euro. Daar zijn geen onoverkomelijk grote ombuigingen voor nodig. Nu
werd door het Rijk het geld voor saneringssteun aan de gemeente Ouderkerk bij andere gemeenten weggehaald,
waaronder gemeenten met wel hoge schulden.
Aandacht verdient het verweer van de gemeenteraad, zoals dat is te lezen in de bijlage bij het besluit van 2009 over
de toekenning van saneringssteun over het jaar 2008. De gemeenteraad vindt de toegekende aanvullende uitkering
niet in relatie staan tot de problematiek van de gemeente. De gemeenteraad stelt dat ‘de voorgestelde sanering van de
negatieve algemene reserve niet leidt een verbeterde positie van de gemeente… … Er is volgens de gemeenteraad immers geen enkele
financiële buffer aanwezig om eventuele tegenvallers op te vangen.’ In het besluit is verder te lezen dat gedeputeerde staten van
de provincie vinden dat met een algemene reserve van nihil na de sanering het de gemeente Ouderkerk ‘nog steeds
ontbreekt aan het hebben van enige weerstandscapaciteit om financiële risico’s op te vangen’ (Staatssecretaris van Binnenlandse
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Zaken en Koninkrijksrelaties, 2009). Deze verweren, die stoelen op een vertroebelde blik op de vermogensbalans,
waarbij de vrije reserves onterecht als de maat voor de vermogensbuffer worden gezien en het financieel vermogen
buiten beeld blijft, leveren de gemeente Ouderkerk in 2009 dus 3,7 miljoen euro extra saneringssteun op.
De gemeente Ouderkerk had in werkelijkheid zonder schuld en geld op de bank natuurlijk een grote aanvullende
leencapaciteit als vermogensbuffer, zolang de extra rentelasten maar met ombuigingen in de toekomst konden
worden gedekt. Niet de vrije reserves van het eigen vermogen, maar de leencapaciteit aan financieel vermogen is
bij gemeenten de maat voor de vermogensbuffer die bij financiële problemen kan worden ingezet. Wel blijkt uit de
stukken dat de provincie een herindelingsproces heeft opgestart, waarbij ook Ouderkerk is betrokken. Het
aanwezige positieve financieel vermogen werd door de provincie niet als bruidsschat gezien.
De conclusie luidt dat de normen voor het bepalen van het financieel tekort om in aanmerking te komen voor
artikel 12 saneringssteun slecht selecteren en gemeenten strategisch op deze normen kunnen anticiperen. De
normen voor het financieel tekort gaan uit van een onzuiver exploitatieresultaat dat daarbij wordt gecorrigeerd
voor de aanwezige vrije reserves en bespaarde rente. Het onzuivere exploitatieresultaat en de correcties zijn door
gemeenten beïnvloedbaar. De vrije reserves van gemeenten zijn daarbij slecht gedefinieerd en ook niet de maat
voor de aanwezige vermogensbuffer. Voor de vermogensbuffer moet bij gemeenten juist worden gekeken naar de
omvang van het financieel vermogen en de niet-financiële bezittingen waarop door afschrijvingen en door verkoop
kan worden ingeteerd.
Het financieel vermogen speelt geen rol bij de normen voor het verkrijgen van artikel 12 saneringssteun.
Daarentegen wordt bij de procedure wel gekeken naar de belastingdruk en naar een aanvaardbaar niveau voor
uitgaven aan publieke voorzieningen. Bij hoge schulden door hoge investeringsuitgaven moeten de hogere
afschrijvingslasten en rentelasten worden opgevangen met hogere belastingen of verdrukken deze hogere lasten
juist lopende consumptieve uitgaven op de exploitatie. Deze aandacht voor de belastingdruk en een aanvaardbaar
voorzieningenniveau is dus terecht.
Kort samengevat luidt de conclusie dat bij de huidige normen voor het verkrijgen van artikel 12 saneringssteun
gemeenten zonder grote exploitatietekorten en een sterk financieel vermogen toch succesvol aanspraak kunnen
maken op artikel 12 saneringssteun. De normen voor het verkrijgen van artikel 12 saneringssteun zijn daarom niet
doeltreffend voor het selecteren van gemeenten met onhoudbare gemeentefinanciën. Omdat de vrije reserves als
de maat voor de vermogensbuffer worden gezien, bespaarde rente als inkomsten worden beschouwd en voor het
exploitatieresultaat wordt uitgegaan van het resultaat na mutatie van de reserves wordt met de berekening van het
relevante tekort geen goede berekening van de benodigde saneringssteun gemaakt.
Wat in de volgende paragrafen en hoofdstukken terugkeert.
De begrotingsnorm van de Gemeentewet voor het toezicht richt zich op een onzuiver exploitatieresultaat en ziet
de vrije reserves in plaats van het financieel vermogen als vermogensbuffer. Daarbij is de wettelijk norm niet
numeriek en geldt deze alleen ex ante. Dergelijke normen zijn makkelijker te omzeilen. De norm voor het
begrotingstoezicht door de provincie selecteert daardoor slecht gemeenten met structurele exploitatietekorten in
opeenvolgende jaren en slecht gemeenten met een significant exploitatietekort en relatief hoge schulden. Ook ziet
de norm niet toe op gemeenten met hoge schulden die daarbij oplopen door hoge investeringen.
Gemeenten met financiële stress of potentieel onhoudbare gemeentefinanciën, kunnen door de begrotingsnorm
uit de Gemeentewet het verscherpt toezicht ontlopen. Omgekeerd kunnen gemeenten zonder financiële problemen
onder verscherpt toezicht worden geplaatst, omdat de structurele lasten niet worden gedekt door structurele baten,
maar het resultaat van de incidentele baten en lasten dit verschil ruimschoots goedmaakt, en omdat de
begrotingsnorm niet toeziet op de omvang van het financieel vermogen.
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Het begrotingstoezicht moet voorkomen dat gemeenten een beroep doen op artikel 12 saneringssteun. Voor een
doeltreffend en rechtvaardig begrotingstoezicht is een andere wettelijke begrotingsnorm nodig. Een dergelijke
norm moet juist gemeenten met financiële stress door structureel significante exploitatietekorten en een relatief
hoge schuld selecteren of gemeenten met potentieel onhoudbare gemeenteschulden door hoge schulden als gevolg
van hoge investeringen selecteren. Numerieke begrotingsnormen die ook ex post gelden, werken daarbij beter. Deze
conclusie keert terug in paragraaf 4.6 en in hoofdstuk 6.
Een strikte begrotingsnorm die eist dat de begroting in baten en lasten minimaal sluit, belemmert gemeenten met
een goede financiële vermogenspositie om met exploitatietekorten invulling aan het profijtbeginsel te geven. De
huidige invulling van de begrotingsnorm door de provincies biedt die ruimte wel en begrenst daarom alleen de
schuldbelasting van de balanswaarde van het balansbezit. Deze ruimere norm ontmoedigt daarmee ook
schuldfinanciering van lopende consumptieve uitgaven voor macro-economische stabilisatie. Deze conclusie keert
terug in paragraaf 4.6 en in hoofdstuk 6.
De normen voor een beroep op artikel 12 saneringssteun betrekken terecht de belastingcapaciteit en het niveau
van de uitgaven aan publieke voorzieningen bij het oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. De
normen voor artikel 12 saneringssteun selecteren echter slecht gemeenten met financiële stress of (potentieel)
onhoudbare gemeenteschulden. Deze normen gaan eveneens uit van een onzuiver exploitatieresultaat en zien
onterecht de vrije reserves in plaats van het financieel vermogen als de vermogensbuffer.
De belastingdruk, voldoende uitgaven voor een aanvaardbaar voorzieningenniveau, de hoogte van de investeringen
en de omvang van het financieel vermogen zijn aandachtspunten voor houdbare gemeentefinanciën en voor het
selecteren van gemeenten met financiële stress of (potentieel) onhoudbare gemeenteschulden. Deze
aandachtspunten voor houdbare gemeentefinanciën keren terug in paragraaf 4.6 en in de hoofdstukken 5 en 6.
De huidige methode voor het bepalen van de hoogte van artikel 12 saneringssteun brengt de benodigde omvang
van deze steun slecht in beeld. Voor het bepalen van de omvang van deze steun is daarom een andere methode
nodig. In plaats van de vrije reserves als vermogensbuffer moet in de eerste plaats de omvang en de ontwikkeling
van het financieel vermogen worden betrokken bij het vaststellen van de hoogte van deze steun. In hoofdstuk 6
wordt een methode ontwikkeld waarmee het houdbaarheidstekort van een gemeente wordt berekend op basis van
de ontwikkeling van het financieel vermogen. Met deze methode kan beter de hoogte van eventueel benodigde
saneringssteun worden bepaald.

§ 4.5 Het weerstandsvermogen meet niet de houdbaarheid van de gemeenteschuld.
Een gemeente is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën. Aan het hoofd van de gemeente staat de raad en de Gemeentewet draagt in het tweede lid van
artikel 189 de raad op om toe te zien dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Uit paragraaf 4.4 blijkt
dat het criterium ‘structureel en reëel evenwicht’ geen garantie geeft op het tijdig ontdekken van financiële stress of
potentieel onhoudbare gemeentefinanciën. In de beleidsbegroting en het jaarverslag van een gemeente is echter
nog een aanvullend instrument voor de raad opgenomen, waarmee de houdbaarheid van de gemeentefinanciën kan
worden beoordeeld.
De raad wordt krachtens een voorschrift van het BBV in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
geïnformeerd over het weerstandsvermogen van de gemeente. Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als het
vermogen van een gemeente om tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de gemeente in gevaar
komt (Gerritsen, 2007). Voor het in beeld brengen van het weerstandsvermogen van gemeenten zijn twee
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methoden ontwikkeld, de methode NAR (Haisma ,2003; Haisma & Gerritsen, 2003; NAR, 2004; Smorenberg;
2006) en de methode COELO (Gerritsen, 2007). In de praktijk gebruiken gemeenten voor het bepalen van het
weerstandsvermogen de methode NAR of een (versimpelde) afgeleide daarvan.
De COELO-methode is een verbetering van de NAR-methode, maar heeft bij gemeenten geen ingang gevonden.
Na het uitdenken van de methode is er niet geïnvesteerd in het vermarkten van het concept. De COELO-methode
voor het bepalen van het weerstandsvermogen is sterk verwant aan de methoden voor het bepalen van de
houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Net als Buiter (1985) gaat de COELO-methode uit van het
solvabiliteitscriterium dat de reserves van het netto vermogen ook in de toekomst minimaal nihil moeten zijn.
Anders dan Buiter kijkt de COELO-methode daarvoor niet naar de toekomstige financieringsstromen, maar naar
de toekomstige ontwikkeling van het resultaat uit de baten en lasten (zie paragraaf 2.5).
Na een korte introductie van het concept weerstandsvermogen dat bij gemeenten wordt gebruikt om de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën te beoordelen, belicht deze paragraaf eerst de NAR-methode en geeft daar
vervolgens een kritiek op. De COELO-methode ondervangt een flink deel van de tekortkomingen van de NARmethode. In het tweede deel van deze paragraaf wordt de COELO-methode besproken. Maar ook de COELOmethode brengt de houdbaarheid van de gemeentefinanciën niet goed in beeld. Dit hangt maar voor een deel samen
met de kritiek op het solvabiliteitscriterium van een eigen vermogen van minimaal nihil.
Zowel het NAR als het COELO hebben hun methode in de praktijk gebracht met onderzoeken bij individuele
gemeenten. Het NAR (2004) heeft onder andere een onderzoek naar het weerstandsvermogen van de gemeente
Amersfoort gedaan. Het COELO (Gerritsen & Allers, 2002) heeft onder andere een onderzoek naar het
weerstandsvermogen van de gemeente Apeldoorn uitgevoerd. Deze onderzoeken worden bij de bespreking van de
NAR-methode en de COELO-methode meegenomen. In geval van de NAR-methode schijnt het meer licht op de
praktische invulling van de methode. De onderzoeken van het COELO dateren nog uit de ontwikkelfase.
Twee methoden voor het in beeld brengen van het weerstandsvermogen.
Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat de beleidsbegroting en
het jaarverslag een verplichte paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bevatten. In deze paragraaf, die
in 2004 werd geïntroduceerd als paragraaf weerstandsvermogen, moet de gemeente het weerstandsvermogen in
beeld brengen. Daarvoor moet de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente in kaart worden gebracht en
moeten de risico’s die de gemeente loopt, worden geïnventariseerd. De financiële gevolgen van de risico’s en de
kans dat deze zich voordoen, moeten vervolgens worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit om te
beoordelen hoe het met het weerstandsvermogen van de gemeente is gesteld.
Uit paragraaf 4.3 blijkt dat in Nederland de aandacht voor het weerstandsvermogen is ontstaan door de aandacht
voor de omvang van het eigen vermogen van verzelfstandigde en geprivatiseerde publieke instellingen. In 1998 is
het concept weerstandsvermogen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij
gemeenten geïntroduceerd. Het weerstandsvermogen werd daarbij gedefinieerd als het vermogen van een instelling
om financiële tegenvallers op te vangen om haar taken ook bij een worstcase-scenario te kunnen voortzetten
(Gerritsen & Sterks, 2005).
Rond de eeuwwisseling en het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw is het concept weerstandsvermogen
voor gemeenten verder geconcretiseerd door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) een
offspring van de Universiteit Twente en door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere
Overheden (COELO), dat is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (Gerritsen & Sterks, 2005). De twee
uitwerkingen van het concept verschillen van elkaar, maar beide methoden doen een uitspraak over de minimaal
gewenste omvang van (de vrije reserves van) het eigen vermogen.
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De uitwerking van het NAR en de uitwerking van het COELO richten zich op de confrontatie van de benodigde
weerstandscapaciteit voor het opvangen van eenmalige en structurele financiële tegenvallers als gevolg van risico’s
met de beschikbare weerstandscapaciteit van een gemeente. De beleidsvraag die daar vervolgens uit rolt, luidt: Wat
is de minimaal benodigde omvang van het eigen vermogen en moeten de huidige vrije reserves worden versterkt
of kunnen ze worden verlaagd? Een andere uitkomst kan zijn dat het risicomanagement moet worden verstrekt,
dat verlaagt namelijk de kans dat risico’s zich voordoen, en verlaagt daarmee de benodigde weerstandscapaciteit.
Dit vergroot het weerstandsvermogen van een gemeente ook.
De methode NAR voor het berekenen van het weerstandsvermogen van een gemeente.
Hoe werkt het concept weerstandsvermogen bij de NAR-methode? Om daar zicht op te krijgen volgt een korte
uiteenzetting, die is gebaseerd op Haisma (2003), Haisma & Gerritsen (2003), NAR (2004) en Smorenberg (2006).
De methode van het NAR gaat uit van het eenjarig in beeld brengen van het weerstandsvermogen. Het
weerstandsvermogen wordt uitgedrukt als de mate waarin de weerstandscapaciteit in het begrotingsjaar toereikend
is om de financiële gevolgen van de risico’s die een gemeente loopt, op te vangen. Uit de financiële gevolgen van
de risico’s wordt de benodigde weerstandscapaciteit afgeleid en deze wordt geconfronteerd met de aanwezige
weerstandscapaciteit van de gemeente. De uitkomst ervan wordt genormeerd.
Voor het in beeld brengen van de benodigde weerstandscapaciteit worden eerst de risico’s van de gemeente en de
financiële gevolgen ervan geïnventariseerd. Dit zijn de risico’s waarvoor de gemeente geen voorziening op de balans
heeft gevormd, of dekking op de begroting heeft getroffen, of een verzekering heeft afgesloten. De risico’s worden
vervolgens in een kans-tabel gerangschikt op de kans dat de risico’s zich voordoen. Tot slot wordt met een risicosimulatie de benodigde geldsom berekend om de financiële gevolgen van de risico’s bij een bepaald
zekerheidspercentage af te dekken, bijvoorbeeld bij een zekerheidspercentage van 90%. Deze eenmalige geldsom
is nu de benodigde weerstandscapaciteit om de risico’s het komend jaar op te vangen (Haisma, 2003). Het is als het
ware de benodigde omvang van de verzekeringskas van de gemeente als eigen risicodrager.
De beschikbare weerstandscapaciteit voor het opvangen van financiële tegenvallers bestaat bij de NAR-methode
uit de vrije reserves van het eigen vermogen, de onbenutte inkomstenbronnen, waaronder de onbenutte
belastingcapaciteit, en ruimte op de begroting door bezuinigingsmogelijkheden. De reserves van het eigen
vermogen worden gecorrigeerd voor bestemmingsreserves waaruit lopende consumptieve uitgaven worden gedekt.
Die bestemmingsreserves worden ook tot de vrije reserves gerekend. Stille reserves van verkoopbaar bezit blijven
buiten beschouwing, omdat ‘een algemeen kenmerk van stille reserves is dat men er om allerlei redenen niet direct over kan
beschikken’ (NAR, 2004, pag. 26).
Voor het bepalen van de ruimte op de begroting wordt in de praktijk bij het toepassen van de methode niet verder
gekeken dan een eventueel te realiseren exploitatieoverschot in het desbetreffende begrotingsjaar. Zo wordt bij het
onderzoek naar de weerstandscapaciteit van de gemeente Amersfoort in 2004 over het realiseren van
bezuinigingsmogelijkheden opgemerkt, dat daarvoor ‘veelal een aantal jaren nodig zijn om de verschillende gemeentelijke
voorzieningen af te bouwen. De gemeente Amersfoort heeft reeds een aantal bezuinigingsrondes doorgevoerd. Wij stellen derhalve voor
verdere bezuinigingsmogelijkheden op voorhand niet als beschikbare weerstandscapaciteit mee te nemen’ (NAR, 2004, pag. 24).
Voor het bepalen van de beschikbare weerstandscapaciteit worden de bedragen van de vrije reserves, de hoogte
van de onbenutte belastingcapaciteit, andere onbenutte inkomstenbronnen en de ruimte op de exploitatierekening
van het begrotingsjaar bij elkaar opgeteld.
De uitkomst van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt vervolgens geconfronteerd met het bedrag van de
benodigde weerstandscapaciteit. Er vindt een normering plaats in zes klassen oplopend van volstrekt onvoldoende
tot uitstekend. Als de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit groter is
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dan 2,0, dan is het weerstandsvermogen uitstekend. Bij een uitkomst boven de 1,0 is sprake van voldoende
weerstandsvermogen. Tussen de 0,8 en 1,0 is het weerstandsvermogen matig en onder de 0,8 is het
weerstandsvermogen onvoldoende (Smorenberg, 2006).
Kritiek op de methode NAR voor de berekening van het weerstandsvermogen.
Brengt de NAR-methode met de normering van het weerstandsvermogen de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën goed in beeld?
De NAR-methode maakt bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit geen goed onderscheid tussen
eenmalige risico’s en structurele risico’s. In de achterliggende theorie wordt wel gezegd dat structurele risico’s met
structureel geld, zoals de onbenutte belastingcapaciteit, moeten worden opgevangen. Maar dit krijgt bij de
operationalisering van de methode geen invulling. De structurele tegenvallers worden niet behandeld als de netto
contante waarde in het begrotingsjaar van een eeuwigdurende kasstroom aan financiële tegenvallers. Ze worden in
de toepassing van de methodiek met een niet onderbouwde factor vermenigvuldigd om ze als eenmalig bedrag te
kunnen meenemen.
Zo wordt in het onderzoek naar het weerstandsvermogen van de gemeente Amersfoort over de structurele
financiële gevolgen van risico’s opgemerkt: ‘De structurele gevolgen zijn vertaald naar incidentele effecten door ze te
vermenigvuldigen met een factor 2,5 om ze zo vergelijkbaar te maken met de overwegend incidentele risico’s die een gemeente kent. Met
de factor 2,5 wordt aangegeven, dat het enkele jaren duurt, voordat de financiële gevolgen van het optreden van de risico’s in de
meerjarenbegroting is verwerkt’ (NAR, 2004, pag. 12).
De NAR-methode maakt bij de berekening van de aanwezige weerstandscapaciteit eveneens geen goed onderscheid
tussen eenmalige financiële ruimte en structurele financiële ruimte om de gevolgen van risico’s op te vangen. De
onbenutte belastingcapaciteit wordt niet behandeld als de netto contante waarde van een eeuwigdurende kasstroom
aan extra baten. Dit geldt ook voor de ruimte op de exploitatierekening in het begrotingsjaar. Voor het bepalen
van de totale structurele ruimte wordt geen vermenigvuldigingsfactor toegepast voor het omrekenen van structurele
financiële ruimte op de exploitatierekening naar een eenmalige financiële ruimte in het begrotingsjaar. De vrije
reserve, de onbenutte inkomstenbronnen en de ruimte op de exploitatie in het begrotingsjaar worden voor het
bepalen van de aanwezige weerstandscapaciteit als eenmalige financiële ruimtes bij elkaar opgeteld.
Door deze benadering vindt een mismatch plaats tussen de confrontatie van structurele tegenvallers en de
structurele ruimte op de exploitatierekening om deze op te vangen. Voor zover er geen onbenutte
inkomstenbronnen en direct aanwendbare ruimte op de begroting aanwezig zijn, die de structurele tegenvallers
kunnen afdekken, moet een gemeente bezuinigen op de exploitatie om deze tegenvallers op te vangen. Het
realiseren van deze ombuigingen kost tijd en in die tijd lopen de schulden door exploitatietekorten op. Dat brengt
extra rentelasten met zich mee. Daarbij verschillen de mogelijkheden voor structurele ombuigingen per gemeente
sterk, zoals uit paragraaf 5.5 van het volgende hoofdstuk zal blijken. Het ombuigen, waaronder het bezuinigen op
de exploitatie als meerjarige structurele ruimte en de bijbehorende extra rentekosten, blijft bij de NAR-methode
buiten beeld. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt zodoende slecht in beeld gebracht.
Bij gemeenten bestaat de mogelijkheid dat het percentage waarmee de inkomsten groeien en dus ook waarmee de
financiële ruimte van onbenutte inkomstenbronnen en tegenvallers aan inkomsten door risico’s groeien, een ander
percentrage is dan het percentage waarmee de uitgaven groeien en dus ook waarmee de financiële ruimte uit
bezuinigingsmogelijkheden op de exploitatie en de extra uitgaven door risico’s groeien. Daardoor zal het percentage
voor de berekening van de netto contante waarde van de structurele onbenutte inkomstenbronnen, de ruimte op
de exploitatie en de bezuinigingen in de regel afwijken van het percentage waartegen de structurele financiële
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tegenvallers door tegenvallende baten en stijgende lasten netto contant moeten worden gemaakt. Ook dit blijft bij
de benadering van de NAR-methode buiten beeld.
De NAR-methode ziet het dekken van afschrijvingen op investeringen uit bestemmingsreserves als baten. Deze
bestemmingsreserves worden niet als buffer meegenomen. Daarmee blijft een deel van de vrij aanwendbare
reserves buiten beeld. Het inzetten van bestemmingsreserves voor het dekken van afschrijvingslasten is geen
besteding van middelen. De bestemming van deze reserves met een allocatiefunctie is onderdeel van het
bestemmen van het exploitatieresultaat. Deze reserves horen dus bij de vrij aanwendbare reserves. Hetzelfde geldt
voor de voorzieningen voor investeringen in riool en afvalverwijdering. Die horen ook bij de vrij aanwendbare
reserves thuis (zie de paragrafen 4.2 en 4.3).
De methode NAR gaat uit van vrije reserves van nihil als ondergrens voor een voldoende financiële conditie van
een gemeente, want bij de norm ‘een aanwezige weerstandscapaciteit gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit is groter dan
1’ wordt gesproken over voldoende weerstandsvermogen. Als de financiële tegenvallers zich voordoen, dan is er
dus voldoende weerstandscapaciteit aanwezig als de aanwezige weerstandscapaciteit gelijk of groter is dan de som
van de tegenvallers. De vrije reserves maken deel uit van de aanwezige weerstandscapaciteit en worden bij de norm
van 1 volledig als buffer aangewend om de som van de financiële tegenvallers uit de risico’s af te dekken. Daarmee
veronderstelt de methode stilzwijgend dat het eigen vermogen de liquiditeitswaarde weergeeft.
Het eigen vermogen is niet de maat voor de aanwezige vermogensbuffer, omdat ten eerste de liquiditeitswaarde bij
een overheid met een gerichte keuze voor de waarderingsregels voor het balansbezit niet via het eigen vermogen
in beeld is te brengen. Ten tweede worden gemeenten door artikel 12 Financiële-verhoudingswet nooit geliquideerd
en komen ze hun schuldverplichtingen altijd na. Daarbij krimpt de vermogensbuffer, het financieel vermogen, door
met schuld gefinancierde investeringsuitgaven en die mutatie heeft geen invloed op het eigen vermogen (zie
paragraaf 4.3).
Omdat gemeenten niet worden geliquideerd, geldt juist een andere eis om vast te stellen of de financiële conditie
nog toereikend is. Voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën moet in elk geval de vraag
worden gesteld of de gemeente met zijn toekomstige inkomsten en zonder artikel 12 saneringssteun blijvend de
schuldverplichtingen kan nakomen.
De conclusie luidt dan ook dat de methode NAR voor het in beeld brengen van het weerstandsvermogen niet
geschikt is om de ondergrens van een toereikende financiële conditie van een gemeente in kaart te brengen. De
grondleggers van de methodiek hebben overigens zelf aangegeven dat er het een en ander aan de berekeningswijze
van het weerstandsvermogen heeft geschort (Boorsma & Haisma, 2014). Dit overigens zonder te benoemen wat.
Naast de hiervoor genoemde bezwaren die kleven aan de NAR-methode, zijn er nog aanvullende bezwaren aan de
methode. Deze komen bij de bespreking van de COELO-methode aan bod.
De COELO-methode voor het berekenen van het weerstandsvermogen van een gemeente.
De COELO-methode (Gerritsen & Sterks, 2005; Gerritsen, 2007) ondervangt een flink deel van de kritiek op de
NAR-methode. De COELO-methode is dynamisch en kijkt in de toekomst om het weerstandsvermogen van een
gemeente te beoordelen. Structurele tegenvallers worden met structurele ruimte door bijvoorbeeld ombuigingen
op de exploitatie geconfronteerd. Bij gemeenten heeft deze methode echter geen voet aan de grond gekregen.
Toepassingen van de methode op gemeenten door het COELO dateren van voor 2007 en daarbij werd juist niet
gekeken naar meerjarige tegenvallers en meerjarige ruimte door ombuigingen op de exploitatie.
Het lijkt of men in die beginjaren bij de ontwikkeling van de methode nog op zoek was om dit complexe vraagstuk
in kaart te brengen en te operationaliseren. De flexibiliteit van de exploitatie bleef daarmee buiten beeld, zoals ook
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blijkt uit het onderzoek van het COELO naar het weerstandsvermogen van de gemeente Apeldoorn. Bij dat
onderzoek naar het weerstandsvermogen van de gemeente Apeldoorn wordt voor de benodigde
weerstandscapaciteit verondersteld: ‘Het is zeer onwaarschijnlijk dat er twee jaar achter elkaar van alles misgaat. Wij
vermenigvuldigen daarom het berekende weerstandscapaciteitspercentage met een factor 1,5’ (Gerritsen & Allers, 2002, pag. 27).
Voor de onbenutte belastingcapaciteit werd in dit onderzoek naar het weerstandsvermogen net als bij de NARmethode de eenjarige opbrengst meegenomen. Voor de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente
Apeldoorn wordt in het onderzoek over de ruimte op de begroting opgemerkt: ‘De ruimte op de begroting is ook niet te
bepalen. Daarentegen zit deze al deels verwerkt in het model dat de gewenste weerstandscapaciteit voor de gemeente berekent, doordat
wordt uitgegaan van historische gegevens over feitelijk opgetreden tegenvallers’ (Gerritsen & Allers, 2002, pag. 29).
De COELO-methode is in de jaren na 2002 doorontwikkeld en in 2007 door Gerritsen beschreven in zijn
proefschrift (2007, pag. 51-68). Na 2007 zijn de inspanningen om de methode aan man te brengen echter gestaakt.
Omdat de methode bij gemeenten nooit voet aan de grond heeft gekregen, is daarmee de doorontwikkeling na
2007 gestopt en wordt voor het vervolg van deze paragraaf over de COELO-methode uitgegaan van de
beschrijving uit 2007.
De COELO-methode brengt, evenals de NAR-methode, de benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare
weerstandscapaciteit in baten en lasten in beeld. Bij de benodigde weerstandscapaciteit worden de eenmalige en
structurele financiële gevolgen van risico’s in lasten in kaart gebracht. Op basis van de kansen dat de lasten van de
risico’s zich voordoen, wordt uitgegaan van een worstcase-scenario. De eenmalige en structurele financiële gevolgen
van het worstcase-scenario worden op een tijdbalk die in de toekomst kijkt, uitgezet door per jaar de cumulatieve
lasten weer te geven.
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat bij de COELO-methode uit vijf elementen: eigen vermogen inclusief
stille reserves, langlopende voorzieningen, onbenutte inkomstenbronnen, bezuinigingsmogelijkheden en
garantiestellingen van derden (Gerritsen, 2007, pag. 53). De beschikbare weerstandscapaciteit aan eenmalige en
structurele financiële ruimte wordt ook op een tijdbalk met de cumulatieve baten per jaar weergegeven.
Gerritsen merkt op dat het grote knelpunt bij het bepalen van de beschikbare weerstandscapaciteit zit in het eigen
vermogen. Voor het eigen vermogen moet de waarde van het bezit worden vastgesteld en eigenlijk moet daarvoor
alleen het verkoopbare bezit van een gemeente in ogenschouw worden genomen. Dat is namelijk het bezit dat te
gelde kan worden gemaakt. Voorzieningen voor een bepaald doel kunnen, zolang ze niet voor dat doel nodig zijn,
ook als weerstandscapaciteit worden gebruikt.
Omdat de COELO-methode kijkt naar de toekomstige baten en lasten, moet de methode breder kijken dan de
vrije reserves, zoals de NAR-methode doet. Het instandhoudingsbeginsel voor het blijvend beklemmen van netto
vermogen gaat dan niet op, omdat dit vermogensbeslag zit opgesloten in de toekomstige baten en lasten. De
methode betrekt dan ook terecht de bestemmingsreserves en voorzieningen bij de aanwezige vermogensbuffer, die
daarmee uit het gehele netto vermogen bestaat. Gerritsen onderkent daarnaast dus uitdrukkelijk dat bij een
gemeente de liquiditeitswaarde met het eigen vermogen moeizaam of niet in beeld is te brengen. Wel brengt hij een
correctie aan voor de stille reserves.
Gerritsen merkt ook op dat onbenutte inkomsten en bezuinigingsmogelijkheden niet ineens worden gerealiseerd.
De beleidsreactie op financiële tegenvallers neemt tijd en het kost vervolgens tijd om de ombuigingsmaatregelen te
effectueren.
Gerritsen (2007, blz. 52, 53, 55, 192) wijst verder uitdrukkelijk garantiestellingen aan als een element van de
weerstandscapaciteit. Hierover merkt hij op bladzijde 55 op: ‘Naast eigen middelen kunnen garanties van derden de benodigde
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zekerheid bieden. Nederlandse gemeenten hebben de mogelijkheid artikel 12-status aan te vragen wanneer ze de begroting niet rond
krijgen. Gemeenten komen dan in aanmerking voor een extra uitkering uit het gemeentefonds. Door dit vangnet kunnen gemeenten
goedkoop geld lenen ongeacht hun vermogenspositie. Garantiestellingen hoeven echter niet altijd zo expliciet te zijn geformuleerd.’ De
COELO-methode rekent dus ook de geldelijk saneringssteun van een beroep op artikel 12 Financiëleverhoudingswet tot de beschikbare weerstandscapaciteit.
De benodigde weerstandscapaciteit in lasten en de beschikbare weerstandscapaciteit in baten worden op de
tijdsbalk tegenover elkaar gezet. De oplopende reeks financiële tegenvallers aan cumulatieve lasten van het worstcasescenario worden op de tijdsbalk geconfronteerd met de oplopende financiële ruimte aan cumulatieve baten als
gevolg van de beleidsreactie. De financiële tegenvallers die niet meteen met bezuinigingen of extra baten worden
opgevangen, brengen extra rentekosten met zich mee. Ook deze extra rentelasten worden in de confrontatie
meegenomen. Er wordt met deze confrontatie als het ware een stresstest uitgevoerd.
De COELO-methode laat in het theoretisch model de invloed van macro-economische variabelen, zoals inflatie
en economische groei en sociaal-demografische variabelen, zoals inwonergroei, op de omvang van de baten en de
lasten buiten beschouwing. Dit is echter bij een operationalisering van het model wel in te bouwen. Door de
oriëntatie op alleen baten en lasten worden ook balansmutaties, anders dan de invloed van het worstcase-scenario en
de beleidsreactie op de omvang van het eigen vermogen, buiten beeld gehouden.
Als tijdens de beleidsreactie op het worstcase-scenario van de stresstest het eigen vermogen in enig jaar onder nul
zakt, is er volgens de methode sprake van een technisch faillissement en is het weerstandsvermogen van een
gemeente onder de maat. Er is dan een versterking van de reserves nodig. Ook kunnen de risico’s worden verkleind,
want daarmee wordt de benodigde weerstandscapaciteit kleiner. De methode gaat voor het solvabiliteitscriterium
dus uit van een eigen vermogen van minimaal nihil bij een slechtweer-scenario.
Gerritsen en Sterks (2005) hebben eerder een kengetal geïntroduceerd om het weerstandsvermogen voor ieder jaar
met de methode in beeld te brengen. Het verschil tussen de cumulatieve benodigde weerstandscapaciteit en de
cumulatieve beschikbare weerstandscapaciteit in elk jaar wordt met het kengetal uitgedrukt in een percentage van
het begrotingstotaal. Dit kengetal voor het weerstandsvermogen mag in de stresstest in enig jaar in de toekomst
dus nooit onder de nul procent dalen. Als dit wel het geval is, dan moeten de reserves van de gemeente worden
versterkt.
Kritiek op de COELO-methode voor de berekening van het weerstandsvermogen.
De COELO-methode gebruikt evenals de NAR-methode de aanwezige reserves als de maat voor de beschikbare
vermogensbuffer. Omdat de COELO-methode uitgaat van een dynamisch model en dus geen reserves hoeft af te
zonderen voor de instandhouding van de gemeente, betrekt deze methode bij de bepaling van de
weerstandscapaciteit het gehele netto vermogen als vermogensbuffer en neemt dus ook de voorzieningen als vrij
aanwendbare reserves mee. De methode corrigeert daarbij de reserves van het netto vermogen, zodat deze zo goed
als mogelijk de liquiditeitswaarde van een gemeente weergeven. Bij de uitkomst ‘de reserves dalen tijdens het worstcasescenario op enig moment onder nul’ veronderstelt de methode dat er onvoldoende weerstandsvermogen aanwezig is.
Kortom er is dan sprake van onhoudbare gemeentefinanciën en de reserves moeten daarom worden verhoogd of
de risico’s moeten met maatregelen worden verlaagd.
De methode veronderstelt terecht dat het treffen van maatregelen om het worstcase-scenario op te vangen, zoals het
verhogen van de inkomsten en het bezuinigen op de uitgaven, tijd nemen en dat tijdens het treffen van maatregelen
de rentelasten oplopen. Dat is een verbetering ten opzichte van de NAR-methode.
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Het is opmerkelijk dat de COELO-methode geldelijke saneringssteun van een beroep op artikel 12 Financiëleverhoudingswet meeneemt als beschikbare weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt
daardoor vanuit het oogpunt van één gemeente bij wijze van spreken oneindig groot. Alle risico’s met een financieel
gevolg zijn dan verzekerd. Daarmee valt de hele berekening om te bepalen of de reserves op enig moment in de
toekomst onder nul zakken, in duigen. Er is altijd aanvullend geld uit de garantiestelling van artikel 12 Financiëleverhoudingswet beschikbaar.
Omgekeerd veronderstelt het concept weerstandsvermogen juist dat verzekerde risico’s niet thuishoren in de
benodigde weerstandscapaciteit. Die risico’s zijn al afgedekt. Met het meenemen van artikel 12 saneringssteun
blijven er voor de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit geen risico’s meer over. De benodigde
weerstandscapaciteit is dan nul. De gegarandeerde uitkering op schade van de onderlinge verzekering van artikel
12 Financiële-verhoudingswet moet juist buiten beschouwing worden gelaten bij het bepalen van de beschikbare
weerstandscapaciteit.
De COELO-methode gaat voor zijn solvabiliteitscriterium uit van een netto vermogen dat uitdrukkelijk is
geformuleerd als liquiditeitswaarde. Het is daarom interessant te wijzen op de definitie voor houdbare
overheidsfinanciën van Buiter (1985). Buiter gaat voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën bij zijn
solvabiliteitscriterium eveneens uit van de eis van een netto vermogen groter of gelijk aan nihil. Het netto vermogen
is daarbij gedefinieerd als de liquiditeitswaarde van de te vermarkten en de niet te vermarkten bezittingen minus de
schuldverplichtingen. Buiter gaat bij zijn solvabiliteitscriterium voor het in beeld brengen van de houdbaarheid van
de overheidsfinanciën echter uit van de toekomstige financieringsstromen en dat is breder dan alleen de
toekomstige baten en lasten (zie paragraaf 2.5).
Dit solvabiliteitscriterium van Buiter is in een latere fase van de vorige eeuw niet door hem en ook niet door andere
economen omarmd. De door Buiter voorgestelde aanpak strandt op de bezwaren die in paragraaf 4.3 zijn
uiteengezet. Evenals bij de NAR-methode luidt de kritiek op de COELO-methode dan ook dat gemeenten door
de voorliggende regeling artikel 12 Financiële-verhoudingswet niet worden geliquideerd en altijd hun
schuldverplichtingen nakomen. Het netto vermogen is daarom niet de maat voor de aanwezige vermogensbuffer
en geeft daarnaast nooit de liquiditeitswaarde weer. De grens voor onhoudbare gemeentefinanciën kan, mede
afhankelijk van de gekozen waarderingsgrondslagen voor het activeren van de vermogenswaarden en de
resultaatbepaling, hoger liggen maar ook lager liggen dan een netto vermogen van nihil.
Gerritsen laat ten opzichte van Buiter (1985) de toekomstige balansmutaties anders dan de mutatie van het netto
vermogen buiten beeld door zich alleen op de baten en lasten te concentreren. De methode neemt daardoor een
smallere benadering dan Buiter. Daarmee mist de methode belangrijke financiële effecten die van belang zijn voor
een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Door de rest van de balans buiten beschouwing te
laten ontstaat een onvolledig en zelfs verkeerd beeld van de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit los van het feit
dat de methode bespaarde rente onterecht ziet als inkomsten van een gemeente. Hierna volgt een uiteenzetting van
de financiële effecten die worden gemist of verkeerd worden ingeschat als voor de houdbaarheidsvraag alleen van
de toekomstige baten en lasten wordt uitgegaan.15
Bij een boekverlies door herwaardering van voorraden bouwgrond vanwege het worstcase-scenario ontstaat bij de
COELO-methode een last. De voorraad bouwgrond is echter al betaald. De eventuele schuld die voor de aanschaf
van de voorraden is aangegaan, staat al op de balans. Het boekverlies tast weliswaar het eigen vermogen aan, maar
dat is een papieren verlies. Het eigen vermogen als liquiditeitswaarde doet er bij een oordeel over de houdbaarheid
van de gemeentefinanciën immers niet toe. Aan inkomende en uitgaande geldstromen wijzigt door de
herwaardering niets.
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Bij verkoop van de bouwgrond tegen de lagere prijs als beleidsreactie op het worstcase-scenario ontvangt de gemeente
juist geldmiddelen. Daarmee kan de schuld worden afgelost en dalen onder andere de rentelasten. De verkoop van
de afgewaardeerde voorraad bouwgrond genereert bij een gemeente juist structurele financiële ruimte. Maar die
opbrengst is de boekwaarde en ontbreekt in de baten. De methode gaat bij een afwaardering onterecht uit van een
negatief effect en mist de latere verkoopopbrengst als positief effect. Deze vertekening gaat ook op bij negatieve
stille reserves die worden geëffectueerd bij de verkoop van ander bezit.
Een hiervan afgeleid probleem bij een eenzijdige oriëntatie op baten en lasten ontstaat bij de verkoop van activa.
Bij de verkoop van bezittingen wordt de boekwaarde als betaling ontvangen. Dat is geen baat, maar de middelen
verlagen wel de schuld en daarmee onder andere de rentelast. Deze verkopen hebben daardoor een positief effect
op de houdbaarheid van de financiën. De COELO-methode mist dit positieve effect.
Een ander probleem bij een eenzijdige oriëntatie op baten en lasten ontstaat doordat de bestaande
financieringsstructuur van een gemeente niet wordt meegenomen. Bestaande schulden in de vorm van leningen en
ook uitzettingen en verstrekte leningen hebben rentevaste looptijden. Bij een renteherziening van een lening of bij
herfinanciering van een lening ontstaan lagere of juist hogere rentelasten en in geval van uitzettingen en verstrekte
leningen lagere of hogere rentebaten. Bij de methode blijven deze effecten van de bestaande financieringsstructuur
op de structurele financiële ruimte buiten beeld. Ook komen structurele nadelige effecten van het worstcase-scenario
op de toekomstige financieringsstructuur, zoals verliezen op financieel vermogenswaarden en een stijging van de
rente, niet in beeld.
Tot slot worden door een eenzijdige oriëntatie op de baten en lasten de hoogte van de netto-investeringen (verschil
tussen de bruto investeringen in vaste activa en de afschrijvingslasten) gemist. De netto-investeringen bepalen juist
in belangrijke mate de mutatie van het financieel vermogen en zijn daarmee niet alleen van invloed op de
afschrijvingslasten, maar ook van invloed op het renteresultaat. Door de hoogte van de netto-investeringen kan de
schuldquote (schuld in procenten van de baten) sneller of juist langzamer stijgen en ontstaan hogere of lagere
rentelasten. Het niet-financieel vermogen is ook een vermogensbuffer. De COELO-methode ziet deze effecten
van de netto-investeringen over het hoofd.
De COELO-methode betrekt niet expliciet de macro-economische, sociale en demografische variabelen als inflatie,
rente en inwonergroei bij de analyse. Door het effect van deze variabelen op de inkomsten en de uitgaven kan in
de tijd juist structureel meer financiële ruimte ontstaan of juist een extra financieel tekort ontstaan. Op zich kan de
methode de effecten van deze variabelen op de rentekosten wel meenemen, maar dan wordt door de eenzijdige
oriëntatie op de baten en lasten en het netto vermogen nog steeds een belangrijke component gemist.
Door inflatie, economische groei en bevolkingsgroei nemen de inkomsten toe of krimpen de inkomsten. Bij
trendmatig groeiende inkomsten levert schuldfinanciering bij een stationaire schuldquote extra financiële ruimte
op in de vorm van een structureel financieringstekort (Van der Lei, 2011). Die extra ruimte kan ook een deel van
een slechtweer-scenario opvangen, zoals in paragraaf 5.3 en in hoofdstuk 6 zal blijken. Bij structureel krimpende
inkomsten moet jaarlijks juist extra op leningen worden afgelost om de schuldquote constant te houden en ontstaat
dus een extra bezuinigingsopgaaf. Doordat de COELO-methode onterecht het netto vermogen in plaats van het
financieel vermogen als vermogensbuffer ziet, wordt deze financiële ruimte vergeten.
Wat in de volgende paragrafen en hoofdstukken terugkeert.
De NAR-methode (of een afgeleide ervan die door gemeenten wordt gebruikt) en de COELO-methode voor de
berekening van het weerstandsvermogen brengen niet in beeld of de financiën van een gemeente houdbaar zijn.
Beide methoden gaan er onterecht vanuit dat de vrij aanwendbare reserves van het netto vermogen de maat zijn
voor de vermogensbuffer. Bij gemeenten vervult het financieel vermogen in de eerste plaats de functie van de
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vermogensbuffer. Daarnaast vormt de ruimte waarmee een gemeente kan interen op zijn niet-financiële bezittingen
door afschrijvingen of door verkopen, een aanvullende vermogensbuffer. Om de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën te bepalen moet juist de vraag worden gesteld of met de toekomstige inkomsten blijvend de
schuldverplichtingen kunnen worden nagekomen zonder dat een beroep op artikel 12 saneringssteun nodig is. Dit
moet ook het geval zijn bij een slechtweer-scenario. Deze conclusies keren terug in paragraaf 4.6 en in de
hoofdstukken 5 en 6.
De NAR-methode is ook ongeschikt om de houdbaarheid van de gemeentefinanciën te berekenen, omdat met de
methode een gebrekkige confrontatie plaatsvindt tussen de financiële gevolgen van de risico’s en de toekomstige
financiële ruimte. De invloed van de financiële structuur van een gemeente blijft daarbij buiten beeld. De COELOmethode richt zich daarentegen voor de toekomstige financiële ruimte op de toekomstige baten en lasten. Maar
daarmee worden de tekortkomingen van de NAR-methode voor het in beeld brengen van de financiële ruimte niet
geheel weggenomen.
De COELO-methode mist met de oriëntatie op alleen de baten en lasten de financieringsresultaten van
balansmutaties. Daardoor worden de financieringsresultaten van de netto-investeringen vergeten, de inkomsten uit
verkopen van bezittingen overgeslagen en de gevolgen van boekverliezen zelfs spiegelbeeldig ingeschat. De invloed
van de structuur van het financieel vermogen blijft buiten beeld. Die structuur is van invloed op de hoogte van de
toekomstige rentelasten en op de hoogte van eventuele vermogensverliezen. De methode slaat met de oriëntatie
op alleen de toekomstige baten en lasten ook geen acht op de financiële begrotingsruimte als gevolg van het
structureel financieringstekort bij houdbare gemeentefinanciën. Deze conclusies keren terug in paragraaf 4.6 en in
de hoofdstukken 5 en 6.

§ 4.6 Een nieuw solvabiliteitscriterium en nieuwe waarderingsgrondslagen voor gemeenten.
Deze laatste paragraaf van hoofdstuk 4 geeft een kort overzicht van de conclusies uit de voorgaande vier paragrafen.
De conclusies uit de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk roepen echter een drietal vragen op.
Een eigen vermogen van minimaal nihil bij een slechtweer-scenario voldoet niet als solvabiliteitscriterium voor
gemeenten. Met een methode die uitgaat van de vrij aanwendbare reserves als maat voor de vermogensbuffer en
van het resultaat van de toekomstige baten en lasten, kan de houdbaarheid van de gemeentefinanciën niet worden
berekend. Maar wat is dan het solvabiliteitscriterium voor het berekenen van de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën?
De norm voor het provinciaal toezicht en de normen voor een beroep op artikel 12 saneringssteun voldoen niet
voor een oordeel of sprake is van financiële stress of potentieel onhoudbare gemeentefinanciën. Waar moet een
begrotingsnorm voor het selecteren van gemeenten met financiële stress en potentieel onhoudbare
gemeentefinanciën zich dan op richten?
De huidige waarderingsgrondslagen van het BBV bevorderen niet de transparantie. Welke waarderingsgrondslagen
voor de bezittingen, schulden en resultaatbepaling zijn juist gewenst om de transparantie voor een oordeel over de
gemeentefinanciën te bevorderen?
Daarom wordt in deze paragraaf uit de conclusies van de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk en de
economische theorie van hoofdstuk 2 over houdbare overheidsschulden en over de financiële conditie van
gemeenten een nieuw solvabiliteitscriterium afgeleid, dat het uitgangspunt is voor de berekening van de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Vanuit dit nieuwe criterium wordt vervolgens beredeneerd waar een
begrotingsnorm voor het toezicht zich op moet richten. Tot slot worden in deze paragraaf uit de conclusies en de
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economische theorie van hoofdstuk 2 en de eigenheid van gemeenten waarderingsgrondslagen voor de bezittingen,
schulden en de resultaatbepaling afgeleid, die de transparantie voor een oordeel over de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën wel bevorderen.
Het eigen vermogen heeft geen inkomstenfunctie, bestedingsfunctie, financieringsfunctie of bufferfunctie.
De New Public Management-beweging heeft er mede voor gezorgd dat de oriëntatie voor een oordeel over de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën is gericht op de ontwikkeling van de omvang van (de vrije reserves van)
het eigen vermogen. Aan het eigen vermogen worden sindsdien een inkomstenfunctie, bestedingsfunctie,
financieringsfunctie en bufferfunctie toebedacht.
Het eigen vermogen heeft echter geen inkomstenfunctie, want bespaarde rente is geen inkomen, omdat tegenover
deze fictieve bespaarde rente ook fictieve rentelasten worden geboekt. Het eigen vermogen heeft ook geen
bestedingsfunctie wanneer bestemmingsreserves worden ingezet voor afschrijvingslasten of andere lopende
consumptieve uitgaven op de exploitatierekening. Dubbel boekhouden in baten en lasten maakt een duidelijk
onderscheid tussen het betalen van facturen met geldelijk bezit, het dekken van lasten met baten en het nemen van
een exploitatieresultaat over een bepaalde periode. Het zogenaamd inzetten van bestemmingsreserves staat gelijk
aan een negatieve bijdrage aan het exploitatieresultaat.
Het eigen vermogen heeft ook geen financieringsfunctie, omdat het eigen vermogen op zichzelf genomen niet een
middel is en gemeenten geen kapitaal met de uitgifte van aandelen ophalen. Het financieel vermogen en het nietfinancieel vermogen nemen juist toe en af met de netto-investeringen. Deze mutaties hebben geen effect op het
eigen vermogen. Het eigen vermogen van een gemeente geeft wel weer in hoeverre de balanswaarde van het bezit
niet met schuldverplichtingen is belast. Daarmee geeft een positief eigen vermogen aan in hoeverre de balanswaarde
van het bezit is gefinancierd met (belasting-)baten uit het verleden.
Omdat het eigen vermogen op zichzelf genomen geen middel is, heeft het ook geen bufferfunctie. De
vermogensbuffer van een gemeente wordt in de eerste plaats gevormd door het financieel vermogen. In de tweede
plaats wordt de vermogensbuffer gevormd door het niet-financieel vermogen waarop door afschrijvingen of door
de verkoop van niet-financiële bezittingen kan worden ingeteerd.
Gemeenten worden niet geliquideerd, zodat het eigen vermogen niet de maat voor de vermogensbuffer is.
Bij gemeenten kan het eigen vermogen met een keuze voor de waarderingsgrondslagen nooit de liquiditeitswaarde
weergeven. Van veel gemeentebezit is de marktwaarde of bedrijfswaarde moeilijk of niet vast te stellen, omdat veel
overheidsgoederen en diensten niet-rivaliserend zijn, niet-uitsluitbaar zijn of niet-uitsluitbare externe effecten met
zich meebrengen. Ook is een deel van het overheidsbezit dat wel een verkoopwaarde in het economisch verkeer
heeft, niet verkoopbaar vanwege de publieke functie. Van een ander deel van de bezittingen ligt de verkoopwaarde
lager dan de bedrijfswaarde, omdat het na verkoop niet voor hetzelfde doel, de exclusieve overheidstaak, kan
worden gebruikt.
De liquiditeitswaarde doet er bij gemeenten voor een oordeel over de houdbaarheid van de financiën ook niet toe,
omdat gemeenten evenals andere territoriale overheden niet worden geliquideerd. Daarbij komen Nederlandse
gemeenten door de voorliggende saneringssteunregeling van artikel 12 Financiële-verhoudingswet altijd hun
schuldverplichtingen na. Bij de ene gemeente met een negatief eigen vermogen kunnen de gemeentefinanciën
daarom houdbaar zijn, terwijl bij de andere gemeente met een positief eigen vermogen de gemeentefinanciën
(potentieel) onhoudbaar kunnen zijn. Het eigen vermogen is daarmee ook niet een maat voor de aanwezige
vermogensbuffer van een gemeente.
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Bij een houdbare gemeenteschuld kunnen de schuldverplichtingen blijvend met het inkomen worden betaald.
Een gemeente is een inkomen bestedende organisatie. Het grootste deel van de inkomsten verkrijgen gemeenten
uit eigen belastingen of uit belastingen van de centrale overheid die met overdrachten aan gemeenten worden
verstrekt. Voor een deel van de activiteiten brengen gemeenten wel profijtheffingen in rekening, maar een eventuele
winst daarop kan worden gezien als een verborgen belasting, waarmee andere publieke voorzieningen worden
betaald (Allers, 2000).
Gemeenten betalen met de inkomsten uitgaven aan publieke voorzieningen en als die uitgaven hoger zijn dan de
inkomsten, dan daalt het financieel vermogen en stijgt dus de omvang van de netto schuld. Daarmee hoeft de
relatieve hoogte van de netto schuld niet te stijgen als de inkomsten ook stijgen. Voor de vraag of de
gemeenteschulden houdbaar zijn, geldt daarom hetzelfde criterium als voor overheden van landen. Voor een
oordeel of de gemeenteschulden houdbaar zijn, geldt de eis dat de gemeente met zijn toekomstige inkomsten de
schuldverplichtingen blijvend kan nakomen zonder dat aanvullende artikel 12 saneringssteun nodig is. Een
gemeente moet voor de continuïteit ook bij een slechtweer-scenario aan deze eis voor houdbare gemeenteschulden
voldoen.
De modificaties van het BBV bevorderen niet de transparantie over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
Nederlandse gemeenten boekhouden volgens de techniek van dubbelboekhouden in baten en lasten en hanteren
daarbij een verplichtingenstelsel. De huidige voorschriften van het BBV voor het opstellen van de
gemeentebegroting en gemeenterekening bevatten vanwege eigenheid van gemeenten modificaties ten opzichte
van zuiver dubbel boekhouden in baten en lasten volgens een verplichtingenstelsel. Er is sprake van eigenstandige
waarderingsgrondslagen. Veel van deze modificaties bevorderen echter niet de transparantie voor een oordeel over
de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
Met de modificatie om bestemmingsreserves de functie van allocatiemiddel toe te kennen wordt het exploitatiesaldo
waarmee de vrije reserves muteren, onzuiver. Door de modificaties voorzieningen te vormen voor toekomstige
investeringen in riool en afvalverwerking, niet bestede bijdragen van derden en de egalisatie van onderhoudslasten
geeft de balanspost voorzieningen niet zuiver weer welke lasten er op de achterliggende periode drukken en leiden
tot toekomstige schuldverplichtingen. Omgekeerd zijn er elk jaar aan arbeid gerelateerde lasten waarvoor geen
voorzieningen zijn gevormd, maar die wel in de achterliggende periode zijn ontstaan.
De methode van de omslagrente met bespaarde rente kan leiden tot een onzuiver exploitatieresultaat. Indien het
saldo van de bespaarde rente en de doorbelaste rente over de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de
voorzieningen wordt verwerkt bij het bestemmen van de reserves, is het resultaat na bestemming van de reserves
niet het resultaat waarmee de vrij aanwendbare reserves muteren, omdat er rente bij de algemene reserve en
voorzieningen wordt bijgeschreven.
Samengevat vertekenen de modificaties van het BBV de zuiverheid van het exploitatieresultaat voor en na
bestemming van de reserves. Daarmee worden de omvang van de vrije reserves, de omvang van het eigen
vermogen, de omvang van het netto vermogen en de omvang van de bruto schuld vertekend. Met de modificaties
ontstaat voor gemeenten ruimte om op het exploitatieresultaat te sturen. Dit geldt nog meer voor het
exploitatieresultaat waarmee de zogenaamde vrij reserves muteren. Door de modificaties vertegenwoordigt de
reservepositie bij de ene gemeenten een andere waarde dan bij de andere gemeente. De zogenaamde vrije reserves
zijn niet de daadwerkelijk onbeklemde reserves van het netto vermogen.
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Het huidige stelsel richt zich ten onrechte op de omvang en ontwikkeling van de (vrije) reserves.
De huidige begrotingsnorm van artikel 203 Gemeentewet voor het provinciaal begrotingstoezicht is ongeschikt
voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Deze norm ziet indirect de omvang van de vrije
reserves van het eigen vermogen in plaats van het financieel vermogen als de maat voor de vermogensbuffer. De
schuld kan daarom ongemerkt door hoge investeringsuitgaven te hoog oplopen. De begrotingsnorm richt zich
daarnaast op een onzuiver exploitatieresultaat, waardoor significante exploitatietekorten in opeenvolgende jaren
mogelijk zijn zonder dat verscherpt toezicht wordt ingesteld. In het exploitatieresultaat waarop de norm zich richt,
zitten mutaties van reserves opgesloten.
De begrotingsnorm is ook niet-numeriek en geldt ex ante. Dergelijke begrotingsnormen zijn makkelijker te omzeilen
en presteren slechter. Met de beleidskaders voor het begrotingstoezicht en ook door het wijzigen van de
begrotingsvoorschriften is de definitie van de begrotingsnorm dan ook regelmatig veranderd. Bij de Nederlandse
gemeenten zijn de kaders van de primitieve begroting niet voor de gehele begrotingsperiode leidend. Het resultaat
van de jaarrekening wijkt daarom in de regel af van het resultaat van de primitieve begroting.
Meerdere gemeenten hebben bij de huidige begrotingsnorm voor het provinciaal toezicht dan ook significante
exploitatietekorten in opeenvolgende jaren zonder dat ze onder verscherpt toezicht komen te staan. Significante
exploitatietekorten komen ook voor bij gemeenten met een relatief hoge netto schuld. Ook kunnen gemeenten die
onder verscherpt toezicht staan, exploitatietekorten blijven realiseren.
De normen voor een beroep op artikel 12 saneringssteun kijken breder. Ook de belastingcapaciteit en het niveau
van de uitgaven aan publieke voorzieningen worden terecht bij het oordeel betrokken. De normen voor het
aanmerkelijk en structureel tekort en het relevante tekort voor een beroep op artikel 12 saneringssteun gaan echter
ook uit van een onzuiver exploitatieresultaat na mutatie van de bestemmingsreserves. De norm voor het relevante
tekort betrekt indirect de vrije reserves als maat voor de vermogensbuffer bij het oordeel. Het financieel vermogen
wordt niet bij het bepalen van de hoogte van de saneringssteun betrokken. Gemeenten kunnen door de
boekhoudvoorschriften van het BBV de uitkomsten van beide normen voor een beroep op artikel 12
saneringssteun strategisch beïnvloeden.
Beide normen voor een beroep op artikel 12 saneringssteun zijn daarom ook ongeschikt voor een oordeel over de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën. De norm voor het bepalen van het relevante tekort van de procedure
geeft al met al slechte informatie over de hoogte van de benodigde saneringssteun. Gemeenten zonder
problematische exploitatietekorten en een sterk financieel vermogen kunnen dankzij de norm saneringssteun
ontvangen.
Gemeenten gebruiken zelf voor een oordeel of de gemeentefinanciën bij een slechtweer scenario houdbaar zijn,
het concept weerstandsvermogen. Gemeenten gebruiken hiervoor in de regel de methode NAR of een versimpelde
afgeleide daarvan. Deze methode is niet geschikt om vast te stellen of de gemeentefinanciën houdbaar zijn, omdat
de methode de vrij aanwendbare reserves van het netto vermogen in plaats van het financieel vermogen als de maat
voor de maximale vermogensbuffer beschouwt. Daarnaast is bij deze methode de confrontatie van de benodigde
weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit gebrekkig vormgegeven.
Voor het berekenen van het weerstandsvermogen van een gemeente is ook de COELO-methode ontwikkeld. Die
methode ondervangt een flink aantal van de tekortkomingen van de NAR-methode door zich te richten op de
toekomstige ontwikkeling van de baten en lasten. De COELO-methode ziet echter ook de vrij aanwendbare
reserves van het netto vermogen in plaats van het financieel vermogen als de maat voor de maximale
vermogensbuffer. De methode is daarmee eveneens ongeschikt om de houdbaarheid van de gemeentefinanciën in

~ 203 ~

beeld te brengen. De COELO-methode ziet daarbij artikel 12 saneringssteun als weerstandscapaciteit. Daarmee
zijn alle risico’s verzekerd en volgt altijd het oordeel dat de financiën houdbaar zijn.
De COELO-methode is daarnaast ongeschikt voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën,
omdat de methode zich richt op de toekomstige ontwikkeling van de baten en lasten. Daardoor worden de gevolgen
van de mutaties op de vermogensbalans van het financieel vermogen door investeringen in en verkopen van nietfinanciële bezittingen gemist. De gevolgen van boekverliezen voor de houdbaarheid worden spiegelbeeldig
beoordeeld. De invloed van de samenstelling van het financieel vermogen op de houdbaarheid blijft erdoor buiten
beeld. En tot slot ziet de methode daardoor de invloed van het structurele financieringsresultaat bij een houdbare
schuld over het hoofd.
De noodzaak voor een nieuwe wettelijke norm voor het begrotingstoezicht.
Een conclusie van hoofdstuk 3 luidt dat het begrotingstoezicht door de provincie kan vervallen. Daarvoor in de
plaats moeten gemeenten met financiële stress of potentieel onhoudbare gemeentefinanciën door een onafhankelijk
nationaal overheidsorgaan actief onder curatele van de saneringssteunprocedure kunnen worden geplaatst. Deze
instelling moet daarvoor de financiën van individuele gemeenten op afstand monitoren aan de hand van de IV-3
informatie, die gemeenten aan het Centraal Bureau voor de Statistiek leveren.
Voor dit toezicht op afstand is een nieuwe wettelijke begrotingsnorm nodig, omdat de huidige norm voor het
begrotingstoezicht uit de Gemeentewet, de normen voor een beroep op artikel 12 saneringssteun en de methoden
voor de berekening van de ratio voor het weerstandsvermogen niet voldoen. De nieuwe begrotingsnorm moet
gemeenten met financiële stress of (potentieel) onhoudbare gemeentefinanciën goed selecteren en de gemeenten
zonder onoverkomelijke financiële problemen en houdbare gemeentefinanciën links laat liggen. De nieuwe
begrotingsnorm moet ook de norm worden waarmee de gemeenteraad toezicht houdt op de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën. Daarmee sluit het horizontale toezicht aan bij het begrotingstoezicht van hogerhand.
Voor het bepalen van eventueel benodigde saneringssteun voor een gemeente die onder curatele komt te staan, is
een andere methode nodig die de mate van houdbaarheid van de gemeentefinanciën berekent.
Voor een nieuwe begrotingsnorm voor het toezicht moeten de artikelen 189 en 203 van de Gemeentewet, het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet met
het achterliggende besluit en de achterliggende regelingen worden aangepast. Voor een andere methode om de
hoogte van eventuele saneringssteun te berekenen moet eveneens artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet met
het achterliggende besluit en de achterliggende regelingen worden aangepast.
Een nieuw solvabiliteitcriterium voor houdbare gemeenteschulden.
Bij het vormgeven van een nieuwe begrotingsnorm en een andere methode voor het berekenen van de mate van
houdbaarheid van de gemeentefinanciën komt de vraag op wat dan de grens voor houdbare gemeentefinanciën
vormt. Voor territoriale overheden wordt de grens voor het nakomen van de schuldverplichtingen gevormd door
de vraag of sprake is van een houdbare overheidsschuld (zie de paragrafen 2.5 en 4.3).
Bij Cooper & Sachs (1984) wordt die grens gevormd door een solvabiliteitscriterium dat de netto contante waarde
van de toekomstige financieringsresultaten (inclusief rentebetalingen) gelijk of groter moet zijn dan de huidige
schuld. Buiter & Patel (1985) stellen dat de contante waarde van de toekomstige financieringsresultaten (inclusief
rentebetalingen) slechts gelijk of groter dan nul moet zijn. De huidige schuld is in dat geval betaalbaar en hoeft niet
te worden afbetaald. Wyplozs (2007) geeft hier later de naam stationaire schuld aan. Bij Blanchard (1985) moet de
schuldquote bij een verslechtering van de economie gestabiliseerd kunnen worden. De huidige schuld is bij
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Blanchard houdbaar als bij een stress-scenario de schuldquote met ombuigingen kan worden gestabiliseerd tot
minimaal een stationaire schuld.
Voor het beoordelen van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën maken gemeenten nu gebruik van het concept
weerstandsvermogen. Bij dit concept moet de continuïteit van een gemeente dusdanig zijn geborgd dat eventueel
toekomstige financiële gevolgen die voortvloeien uit de risico’s, waaraan de gemeente bloot staat, financieel kunnen
worden opgevangen. Het solvabiliteitscriterium van Blanchard (1985) gaat uit van dezelfde continuïteitsgedachte
als het concept weerstandsvermogen. Ook bij een slechtweer-scenario moeten de overheidsfinanciën houdbaar
zijn. Alleen gaat Blanchard voor de houdbaarheidsvraag er juist vanuit dat bij een slechtweer-scenario de
schuldverplichtingen blijvend met de toekomstige inkomsten kunnen worden voldaan.
Blanchard veronderstelt daarbij dat de schuld die een overheid is aangegaan, niet hoeft worden terugbetaald. De
overheid heeft bij hem een eeuwig leven, zodat stabilisatie van de schuldquote voldoende is. Slechts de schuldspiraal
die bij het slechtweer-scenario ontstaat door stijgende uitgaven en dalende inkomsten, moet tot staan worden
gebracht. In dat geval zijn de schuldeisers en leveranciers er zeker van dat hun vorderingen inclusief de rente met
het inkomen kunnen worden voldaan. Omdat de Nederlandse gemeenten net als landen nooit worden geliquideerd
en door de regeling van artikel 12 saneringssteun altijd hun schuldverplichtingen nakomen, is voor gemeenten
stabilisatie van de schuldquote bij een slechtweer-scenario als solvabiliteitscriterium voor een houdbare
gemeenteschuld ook van toepassing.
Bij stabilisatie van de schuldquote maken de schuldverplichtingen een vast percentage uit van de inkomsten als de
rente en andere economische variabelen niet wijzigen. De financiële problemen zijn in dat geval onder controle.
Frenkel & Razin (1996) voeren in aanvulling op het solvabiliteitscriterium van deze stationaire schuld de
zogenaamde transversality condition als aanvullende voorwaarde op. Een stijgende schuldquote moet op de
middellange termijn worden omgebogen naar een schuldquote die daalt. Bij het voldoen aan deze conditie is een
overheid in staat op de lange termijn de schuld in zijn geheel terug te betalen.
Uit paragraaf 5.3 zal blijken dat bij een dalende schuldquote na ombuigingen en een trendmatige ontwikkeling van
de inkomsten en uitgaven de schuldquote in dat geval slechts op een ander niveau stabiliseert. Daarbij kan het zijn
dat de schuld niet in zijn geheel wordt verevend, maar zich op een evenwichtsschuld die lager is, stabiliseert.
Desalniettemin moet een gemeente die op de middellange termijn in staat is de schuldquote om te buigen naar een
schuldquote die daalt, in staat worden geacht zijn schulden uit het verleden op de lange termijn geheel te kunnen
terugbetalen.
Een solvabiliteitscriterium voor de houdbare gemeentefinanciën moet uitgegaan van de middellange termijn.
Houdbaarheidsstudies voor de lange termijn, zoals het Centraal Planbureau die voor Nederland maakt, leveren
geen bruikbare informatie over de houdbaarheid op, omdat kleine wijzigingen in de rente en de variabelen voor de
economische groei bij die tijdspanne van te grote invloed zijn op de uitkomst houdbaar of niet houdbaar (zie
paragraaf 2.5). Van deze variabelen zijn voor de middellange termijn al moeizaam betrouwbare voorspellingen
mogelijk.
Voor gemeenten geldt dat ze voor hun inkomsten voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de financiële
verhouding met een hogere bestuurslaag. Op de langere termijn vinden door wijzigingen van de inzichten over de
economische orde voor de verdeling van taken tussen de overheid en de markt en de taakverdeling tussen
overheidslagen onderling juist ook ingrepen plaats in deze financiële verhouding en de achterliggende rechtsregels
voor het voorzieningenniveau van de medebewindstaken van gemeenten. Daarmee zijn voorspellingen voor de
lange termijn over de toekomstige inkomsten en uitgaven van gemeenten nog onzekerder. Ook daarom zijn
schattingen voor de middellange termijn het hoogst haalbare.
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Op basis van deze argumenten kan het volgende solvabiliteitscriterium voor een houdbare gemeenteschuld worden
gedefinieerd: Een gemeente moet bij een slechtweer-scenario met zijn toekomstige inkomsten en zonder aanvullende artikel 12
saneringssteun de schuldquote op de middellange termijn minimaal kunnen ombuigen naar een schuldquote die daalt.
Bij landen is het gewoon de schuldquote uit te drukken als een schuld als aandeel van het bruto binnenlands
product. Daarbij vormt het bruto binnenlands product (bbp) indirect een maat voor de inkomsten van de overheid.
Bij gemeenten is het gemeentelijk bbp door de financiële verhoudingen geen maat voor de inkomsten. Met de
financiële verhouding vindt via de overdrachten van het Rijk een herverdeling van (belasting-)middelen plaats en
dat verstoort het verband tussen het inkomen van de gemeente en het gemeentelijke bbp. Bij het
solvabiliteitscriterium voor een houdbare gemeenteschuld kan daarom de schuldquote beter worden gedefinieerd
als de (netto) schuld als een procentueel aandeel van de baten.
Een solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën bij een voldoende financiële conditie.
Een conclusie van hoofdstuk 2 luidt dat met het onderzoek naar de inspanning die nodig is om de schuldquote bij
een slechtweer scenario te stabiliseren, geen oordeel wordt gevormd over de hoogte van de schuld, de hoogte van
de belastingdruk en de hoogte van het voorzieningenniveau waarbij deze stabilisatie plaatsvindt. De schuld kan op
grote hoogte worden gestabiliseerd met als resultaat erg hoge schuldverplichtingen. Daarmee blijft er na het
voldoen van de schuldverplichtingen minder over voor publieke uitgaven of zijn daar hogere belastingen voor
nodig. De houdbaarheidsconditie ‘het kunnen stabiliseren van de schuldquote bij een slechtweer-scenario’ definieert daarom
niet volledig de financiële begrotingsruimte bij een voldoende financiële conditie.
Groves et al. (1981) en Nollenberger et al. (2003) definiëren de grens voor een financieel gezonde gemeente breder
dan alleen het criterium ‘met de toekomstige inkomsten moeten de schuldverplichtingen blijvend kunnen worden nagekomen’. Een
gemeente moet daarnaast met zijn inkomen een aanvaardbaar voorzieningenniveau in stand kunnen houden. Ook
dat is van belang voor de continuïteit (zie paragraaf 2.7).
Bij het stabiliseren van de schuldquote door ombuigingen legt de rente een steeds groter deel van de inkomsten
vast. Daarbij wordt er bezuinigd op de uitgaven. Dat kan bij gemeenten in theorie tot het niveau dat de lopende
consumptieve uitgaven op de exploitatierekening in baten en lasten nul bedragen. Maar dat niveau aan uitgaven ligt
ver beneden een aanvaardbaar niveau. Ook kan worden bezuinigd op investeringen die op de balans worden
geactiveerd, waardoor de afschrijvingslasten blijven dalen. De productiemiddelen van gemeenten worden echter
door de afschrijvingen verbruikt en zullen voor het functioneren van een gemeente een keer moeten worden
vervangen. Ook voor de hoogte van de uitgaven aan investeringen geldt voor een gemeente een ondergrens voor
een aanvaardbaar uitgavenniveau. Kortom, een gemeente moet bij het stabiliseren van de schuldquote tijdens een
slechtweer-scenario een aanvaardbaar niveau aan publieke voorzieningen blijven aanbieden.
Voor een aanvaardbaar voorzieningenniveau bij een slechtweer-scenario kunnen de belastingen worden verhoogd.
Mc. Callum (1987) stelt dat in het geval van landen de belastingen voor ombuigingen niet oneindig kunnen worden
verhoogd. Er kan dan bijvoorbeeld een belastingvlucht optreden. Deze randvoorwaarde speelt bij gemeenten een
nog grotere rol, omdat verhuizen van de ene gemeente naar de andere gemeente voor inwoners en bedrijven
makkelijker is dan verhuizen van het ene land naar een ander land. Het stemmen met de voeten tussen gemeenten
is minder belastend voor inwoners en bedrijven. Dit is zeker het geval als het desbetreffende huishouden of bedrijf
al op zoek is naar een ander onderkomen. Voor de houdbaarheid van de gemeenteschulden geldt daarom ook de
eis voor een voldoende financiële conditie van een maximaal aanvaardbare belastingdruk voor de eigen belastingen
en heffingen.
Bij de huidige toegang tot de procedure voor artikel 12 saneringssteun wordt dan ook een grens gesteld aan de
hoogte van de onroerende-zaakbelasting bij kostendekkende tarieven voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing.
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Voor zover dit laatste niet het geval is, moeten de onroerende-zaakbelastingen voor toegang tot de regeling met
een extra opslag worden verhoogd. Daarnaast wordt voor een gemeente die onder curatele wordt geplaatst, het
minimaal aanvaardbare voorzieningenniveau bepaald door een benchmark met soortgenoten (zie paragraaf 4.4).
Dit onderschrijft dat een minimaal aanvaardbaar voorzieningenniveau en een maximaal aanvaardbare belastingdruk
deel uit horen te maken van een solvabiliteitscriterium voor gemeenten. Houdbare gemeentefinanciën is meer dan
houdbare gemeenteschulden alleen. De gehele financiële conditie van de gemeente doet ertoe.
De te beantwoorden vraag bij het beoordelen van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën luidt daarmee: Kan
een gemeente bij een slechtweer-scenario met zijn toekomstige inkomsten naast de uitgaven voor een aanvaardbaar voorzieningenniveau
en bij een aanvaardbaar belastingtarief de schuldquote op de middellange termijn zonder aanvullende saneringssteun ombuigen naar een
dalende schuldquote? Dit is het solvabiliteitscriterium voor een oordeel of de gemeentefinanciën houdbaar zijn. De
schuldquote is hierbij gedefinieerd als de hoogte van de (netto) schuld uitgedrukt in procenten van de baten. Met
dit solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën als uitgangspunt voor een begrotingsnorm kan een
doeltreffender en rechtvaardiger beleid voor het begrotingstoezicht en voor de verlening van artikel 12
saneringssteun worden vormgegeven.
Waar een begrotingsnorm voor het toezicht zich op moet richten.
Nu een solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën is gedefinieerd, ontstaat meer zicht waarop een
begrotingsnorm voor het toezicht zich moet richten. De vermogensbuffer van gemeenten wordt in de eerste plaats
gevormd door het financieel vermogen, zodat een begrotingsnorm zich moet richten op het financieel vermogen
zelf. Het financieel vermogen muteert daarbij door de netto-investeringen in niet-financieel vermogen en door de
exploitatieresultaten. Een nieuwe begrotingsnorm moet daarom ook toezien op de ontwikkeling van het financieel
vermogen door deze netto-investeringen en exploitatieresultaten.
Voor houdbare gemeentefinanciën moet sprake zijn van een aanvaardbare belastingdruk en een aanvaardbaar
niveau van uitgaven aan de voorzieningen. Een nieuwe begrotingsnorm moet daarom ook toezien op de
belastingdruk en op het niveau van de uitgaven aan publieke voorzieningen.
Bij het nieuwe solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën speelt de impact van een slechtweerscenario op de financiën van de gemeente een rol. Deze impact wordt ook bepaald door de financiële structuur
van een gemeente. De samenstelling van het financieel vermogen bepaalt bijvoorbeeld de kans op
vermogensverliezen en ook het tempo waarmee een stijging van de marktrente zich vertaalt naar hogere rentelasten.
Bij veel uitgezette leningen aan partijen met een lage kredietwaardigheid is de kans op vermogensverliezen groter.
Bij een stijgende marktrente en veel kortgeld leningen stijgen de rentelasten sneller.
Het tempo waarmee ombuigingen kunnen worden gerealiseerd, speelt eveneens een belangrijke rol, omdat tijdens
het ombuigen de schuld verder oploopt. Het financieel vermogen vormt immers in de eerste plaats de
vermogensbuffer en deze vermogensbuffer wordt begrensd door oplopende schuldverplichtingen. De
mogelijkheden voor ombuigingen verschillen tussen gemeenten eveneens door verschillen van de financiële
structuur. Zo leggen de rente en afschrijvingslasten een deel de exploitatierekening vast, omdat op die lasten niet
kan worden omgebogen.
Een begrotingsnorm moet zich voor de impact van het slechtweer-scenario op de financiën en voor de
mogelijkheden voor ombuigingen daarom ook richten op de financiële structuur van de vermogensbalans en de
exploitatierekening.
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Voor een nieuwe begrotingsnorm werkt een numerieke norm die ex post geldt, beter. Dergelijke normen zijn
moeilijker te omzeilen (zie paragraaf 2.4). Voor een begrotingsnorm die (ook) ex post geldt, moet de jaarrekening
worden betrokken bij het oordeel of een gemeente onder verscherpt toezicht moet worden geplaatst.
Een vraag bij het vormgeven van een begrotingsnorm is in hoeverre het Rijk het lenen voor lopende consumptieve
uitgaven door gemeenten moet ontmoedigen. In Nederland is de macro-economische stabilisatiefunctie met schuld
gefinancierde uitgaven belegd bij de centrale overheid. Met een strikte gouden regel dat het exploitatieresultaat voor
mutatie van de reserves minimaal nihil bedraagt, kunnen gemeenten geen lopende consumptieve uitgaven met
leningen financieren. Daarmee wordt de macro-economische stabilisatiefunctie met lopende consumptieve
uitgaven exclusief bij de centrale overheid belegd. Deze norm gebiedt dat gemeenten alleen lenen voor
investeringen in bezittingen die op de balans worden geactiveerd.
Een dergelijke gouden regel maakt het echter voor gemeenten met een goede financiële vermogenspositie
onmogelijk invulling te geven aan het profijtbeginsel. De netto-investeringen in een jaar worden dan met financieel
vermogen en positieve exploitatieresultaten gefinancierd. Daarmee wordt het netto vermogen van de gemeente
niet aangetast en blijft de waarde van het balansbezit dat niet met schulden is belast, op peil of neemt juist toe.
Gemeenten met meer dan voldoende financieel vermogen hebben voor de invulling van het profijtbeginsel juist
ruimte nodig voor negatieve exploitatieresultaten.
Een nieuwe begrotingsnorm moet daarom aan gemeenten met voldoende financieel vermogen ruimte laten voor
exploitatietekorten, zodat deze gemeenten de balanswaarde van het bezit zwaarder met schulden kunnen belasten
en daarmee invulling aan het profijtbeginsel kunnen geven.
Voor een begrotingsnorm kan mogelijk worden uitgegaan van het normeren van de uitkomst van een methode om
de houdbaarheid van de gemeentefinanciën te berekenen overeenkomstig de houdbaarheidsberekeningen van
landen. Een dergelijke methode moet daarvoor de tekortkomingen van de COELO-methode oplossen.
Meerdere modificaties van het BBV moeten voor de transparantie over de houdbaarheid worden afgeschaft.
Een begrotingsnorm en een berekening van de houdbaarheid is afhankelijk van financiële informatie van de
verslaglegging over de gemeentefinanciën. Deze financiële informatie moet daarom de transparantie voor een
oordeel of een gemeente financiële stress heeft of (potentieel) onhoudbare gemeentefinanciën heeft, bevorderen.
Veel van de huidige modificaties van het BBV voor de waarderingsgrondslagen voor de bezittingen, schulden en
resultaatbepaling bevorderen deze transparantie niet.
De transparantie voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën kan aanzienlijk worden
vergroot door de volgende modificaties van het BBV af te schaffen: 1. Het meenemen van een vergoeding voor de
inzet van reserves en voorzieningen bij de rente-omslagmethode; 2. Bestemmingsreserves vormen als
allocatiemiddel en later gebruiken voor het dekken van lasten; 3. Geen voorzieningen vormen voor jaarlijks
terugkerende aan arbeid gerelateerde kosten; 4. Voorzieningen vormen voor investeringen in riool en
afvalverwijdering; 5. Egalisatievoorzieningen vormen voor onderhoud; en 6. Voorzieningen vormen voor niet
bestede bijdragen van derden.
Met het afschaffen van deze zes modificaties verbetert de zuiverheid van het exploitatieresultaat aanzienlijk en
wordt de omvang van de vrij aanwendbare reserves, het eigen vermogen, het netto vermogen en de bruto schuld
van gemeenten zuiverder weergegeven en onderling beter vergelijkbaar. De mogelijkheden voor resultaatsturing
door gemeenten worden erdoor verkleind. De aansluiting tussen het resultaat van de exploitatierekening en de
mutatie van de (vrije) reserves wordt door het afschaffen van de renteomslag van zogenaamde bespaarde rente
hersteld.
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Voor toekomstige investeringen zijn geen bestemmingsreserves en voorzieningen nodig. Ze worden in het jaar van
aanschaf met financieel vermogen gefinancierd. Bijdragen van derden met een specifiek doel die nog niet zijn
besteed, moeten voor meer transparantie als vooruit ontvangen bedragen onder de overlopende passiva worden
gerubriceerd, zodat de hoogte van de schulden op de balans en de lasten op de exploitatierekening niet worden
vertekend.
Voor invulling van de continuïteitsgedachte kan voor de egalisatie van toekomstige lasten van onderhoud worden
overwogen een beklemde bestemmingsreserve te vormen. Dit biedt wel meer kans voor resultaatsturing, maar deze
egalisatiereserves en de mutaties ervan zijn op de vermogensbalans zichtbaar. Het bestemmen van het gehele
‘zuivere’ exploitatieresultaat en de vrijval van bestemmingsreserves aan de algemene reserve moeten dan naast het
beklemmen van reserves apart zichtbaar worden gemaakt.
Het BBV bevat nog meer modificaties en daarbij kunnen voor de waarderingsgrondslagen verschillende keuzen
worden gemaakt. De vraag is daarom: Welke waarderingsgrondslagen voor de bezittingen, schulden en
resultaatbepaling zijn gewenst om juist wel de transparantie te bevorderen, zodat op basis van de vermogensbalans
en de exploitatierekening een goed oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën kan worden gevormd?
Dubbelboekhouden kan gemeenten ondersteunen om hoofdzakelijk voor investeringen te lenen.
Voor het definiëren van waarderingsgrondslagen voor de bezittingen, schulden en resultaatbepaling die de
transparantie voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën bevorderen, moet de economische
theorie van de overheidsschuld worden geraadpleegd. Daaruit blijkt namelijk welke vormen van eigenheid van
gemeenten van belang zijn voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Daar kunnen de
waarderingsgrondslagen dan op worden gericht.
Het gunstig is als gemeenten geld lenen voor investeringen met meerjarig of toekomstig nut. Daarmee wordt
namelijk invulling aan het profijtbeginsel gegeven. Met schuldfinanciering van de aanschaf van investeringen
worden de investeringskosten uitgesmeerd over de gebruiksduur en neergelegd bij de toekomstige gebruikers (Lutz,
1929; Buchanan, 1958; Musgrave, 1959). Deze invulling van waarde-overeenstemming in de tijd, waarbij de
aflossingen op de leningen voor de investeringsuitgaven gelijk oplopen met het verbruik van de investering, vinden
economen gunstig voor de welvaart van de maatschappij. Het leidt tot een betere besluitvorming over de allocatie
van schaarse middelen (Lutz, 1929; Musgrave, 1959; 1973). Daarbij lenen overheden tegen lagere rentetarieven dan
de inwoners, wat een inkoopvoordeel voor de gemeenschap oplevert (Wagner, 2005; Van der Lei, 2015c).
Investeringsuitgaven in kapitaalgoederen van gemeenten kennen grote pieken. Een kleine gemeente bouwt maar
eens in de zoveel jaar een nieuwe school. Met schuldfinanciering van deze investeringen wordt belastingverevening
in de tijd bereikt. Door de pieken aan investeringsuitgaven met schuldfinanciering te bekostigen en de schulden in
de loop van de jaren erna weer af te lossen wordt het beslag van de uitgaven op de inkomsten gespreid en kan
worden volstaan met een vlakker verloop van de belastingtarieven (Van der Lei, 2012a; 2012b). Deze
belastingverevening veroorzaakt minder verstoring van de economische activiteit en ook dat beschouwen
economen als voordelig voor de maatschappij (Pigou, 1929; Barro, 1979).
Met lenen voor lopende uitgaven met een consumptief karakter ondergraven gemeenten juist het profijtbeginsel.
De kosten voor diensten waarvan de huidige inwoners profijt trekken, worden dan afgewenteld op een toekomstige
generatie inwoners. Wel kan met lenen voor lopende consumptieve uitgaven invulling worden gegeven aan
economische stabilisatie. Daarmee vindt ook belastingverevening plaats. Maar economische stabilisatie met schuld
gefinancierde lopende consumptieve uitgaven kan beter niet bij gemeenten worden belegd, omdat centrale
overheden en regionale overheden daar beter in zijn (Musgrave, 1959). Daarbij vindt in de regel via de financiële
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verhoudingen al indirect stabilisatie van verstoringen van de lokale economie plaats (Persson & Tabellini, 1996;
Bucovetsky, 1998; Von Hagen & Hepp, 2000; Hepp & Von Hagen, 2010).
In Nederland is de macro-economische stabilisatiefunctie bij de centrale overheid belegd. Het Rijk werkt met een
trendmatig begrotingsbeleid met vaste kaders voor de uitgaven. De kaders voor de uitgaven worden voor een
kabinetsperiode bepaald op basis van de raming van de trendmatige groei van de inkomsten en de middellange
termijn doelstelling voor het structureel EMU-tekort. Met dit begrotingsbeleid wordt bij dalende
belastinginkomsten door een neergang van de conjunctuur niet (onmiddellijk) gesneden in de uitgaven. Het
gemeentefonds is gekoppeld aan deze uitgaven van het Rijk. Daarnaast worden alle kosten van bijstandsuitkeringen
van de gezamenlijke gemeenten met een specifieke uitkering aan gemeenten vergoed. Daardoor vindt met de
overdrachten van het Rijk aan gemeenten ook stabilisatie van de (lokale) economie plaats. Gemeenten hoeven
daarom niet ook met schuldfinanciering van lopende consumptieve uitgaven invulling te geven aan economische
stabilisatie.
Dubbel boekhouden in baten en lasten volgens een transactiestelsel maakt een onderscheid tussen uitgaven aan
investeringen enerzijds en uitgaven aan lopende consumptieve uitgaven en afschrijvingslasten anderzijds. De
vermogensbalans biedt daarbij inzicht in de omvang en de mutatie van het financieel vermogen.
Waarderingsgrondslagen voor het opstellen van de vermogensbalans en de exploitatiebegroting of rekening moeten
dus bevorderen dat met de vermogensbalans en de exploitatierekening een goed onderscheid wordt gemaakt tussen
investeringsuitgaven enerzijds en consumptieve lasten anderzijds, en dat uit de vermogensbalans kan worden
opgemaakt in hoeverre met schuldfinanciering van het bezit invulling aan het profijtbeginsel en belastingverevening
is gegeven. De waarderingsgrondslagen moeten daarvoor bevorderen dat het exploitatieresultaat en de nettoinvesteringen, waarmee het financieel vermogen muteert, beide monetair zo zuiver mogelijk in beeld komen.
Transparantie over de houdbaarheid vraagt juist om nominalistische waarderingsmethoden.
Voor het activeren van investeringen en andere activa op de vermogensbalans kan worden gekozen voor een
nominalistische opvatting of een substantialistische opvatting. Bij een substantialistische methode komt de
liquiditeitswaarde met het eigen vermogen beter in beeld en ontstaat door het jaarlijkse herwaarderen van de waarde
van bijvoorbeeld de gebouwen een extra voorraadresultaat, waar, evenals bij afschrijvingslasten, geen kasstroom
tegenover staat. Het exploitatieresultaat wordt dan beïnvloed door een voorraadresultaat, dat geen effect heeft op
het financieel vermogen (zie paragraaf 4.2).
Verschillende empirische onderzoeken naar politieke businesscycli vinden dat deze cycli voor een groot deel
samenhangen met de ondoorzichtigheid van begrotingen (Eslava, 2011). Opportunistische en ook frauduleuze
politici hebben baat bij ondoorzichtige begrotingen en resultaatsturing. Bij politieke businesscycli staat bijvoorbeeld
belastingverevening over de conjunctuurcyclus als doel op de achtergrond. Juist de politieke cyclus moet worden
geoptimaliseerd. Alesina et al. (2008) en Shi & Sevensson (2006) vinden dan ook een positief verband tussen het
gebrek aan transparantie en procyclische begrotingen (zie paragraaf 2.4).
Een waarderingsmethode voor activa die is gebaseerd op een substantialistische grondslag, creëert meer ruimte
voor resultaatsturing dan de waardering van activa tegen de verkrijgingsprijs, vervaardigingsprijs of de nominale
waarde. Voor het jaarlijks bepalen van de reële prijs van activa is namelijk een schatting van die prijs nodig. Bij een
waardering van materiële activa en van kapitaalverstrekkingen tegen de verkrijgingsprijs of de vervaardigingsprijs
en de overige financiële activa en schuldverplichtingen tegen de nominale waarde ligt de waarde vast in de
achterliggende boekingsbescheiden en is aan de hand van die boekingsbescheiden een betere controle mogelijk van
de getrouwheid van de balansposten op de balans.
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Gemeenten worden niet geliquideerd en komen vanwege de regeling voor artikel 12 saneringssteun hun
schuldverplichtingen altijd na. Een streven om de liquiditeitswaarde met het eigen vermogen zoveel mogelijk in
beeld te brengen is daarom bij gemeenten ook onnodig. De vermogensbuffer wordt bij gemeenten in de eerste
plaats gevormd door het financieel vermogen. Transparantie van de omvang van het financieel vermogen en van
de waarde waarmee het financieel vermogen door de netto-investeringen en het exploitatieresultaat muteert, is
daarom voor inzicht in de houdbaarheid van de gemeentefinanciën van groter belang.
Vanuit het oogpunt van zuiverheid van het exploitatieresultaat en het voorkomen van resultaatsturing en van
misbruik en oneigenlijk gebruik van middelen genieten bij gemeenten waarderingsgrondslagen die zijn gebaseerd
op een nominalistisch uitgangspunt, de voorkeur. Daarbij is het voor een goed onderscheid tussen
investeringsuitgaven en lopende consumptieve uitgaven nodig dat alle investeringen met meerjarig of toekomstig
nut worden geactiveerd. Dus ook de overheidsinvesteringen zonder verkoopwaarde of zonder inkomsten uit
prijzen, rechten en heffingen. Daarmee wordt het eigen vermogen groter dan de liquiditeitswaarde.
Alle investeringen moeten daarbij op de aanschafprijs of de kosten van vervaardiging (verkrijgingsprijs) worden
gewaardeerd, waardoor het eigen vermogen juist lager dan de liquiditeitswaarde wordt. De historische kostprijs
moet het uitgangspunt zijn. Dit geldt ook voor de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en verbonden partijen.
Het bevordert de zuiverheid van het exploitatieresultaat van de gemeentebegroting en de gemeenterekening. Met
deze waarderingsgrondslagen is er geen sprake van tussentijdse voorraadresultaten. Het exploitatieresultaat bevat
daardoor minder financiële boekingen zonder een financieringsresultaat. Daarmee wordt de transparantie vergroot
of een gemeente zijn bezit zwaarder met schuld belast met negatieve exploitatieresultaten of dat de gemeente deze
schuldbelasting van het bezit juist afbouwt met positieve exploitatieresultaten. Het maakt eveneens een betere
controle op het getrouwe beeld mogelijk en voorkomt resultaatsturing door ‘voordelige’ schattingen van
bedrijfswaarden en marktwaarden van activa. Het huidige BBV voldoet op dit punt.
Gemeenten ontvangen geregeld bijdragen van derden voor investeringen. Deze bijdragen hebben een incidenteel
karakter. De vraag is of deze bijdragen bij het activeren van de investering in mindering moeten worden gebracht
op de boekwaarde, zoals het huidige BBV voorschrijft, of dat deze bijdragen in het jaar van ontvangst als opbrengst
op de exploitatierekening moeten worden verantwoord. Vanwege de twee argumenten die hierna volgen, wordt de
transparantie voor een oordeel over de houdbaarheid bevorderd door blijvend deze investeringsbijdragen in
mindering te brengen op de te activeren waarde van investeringen.
Indien deze bijdragen in het jaar van ontvangst op de exploitatie worden verantwoord, veroorzaken ze in dat jaar
ruimte op de exploitatierekening voor belastingverlaging of extra exploitatielasten. Dit biedt ruimte aan lokale
politici en bestuurders voor strategisch gedrag. Het geniet daarom de voorkeur deze bijdragen van derden in
mindering te brengen op de te activeren boekwaarde van de investering. Daarmee wordt in het desbetreffende jaar
voor de politieke besluitvormers geen exploitatieruimte voor belastingverlaging of voor extra lopende
consumptieve uitgaven gecreëerd en vindt een betere belastingverevening tussen jaren plaats. Het voorkomt dat
politici het tijdstip van investeringen gaan plannen om met de bijbehorende investeringsbijdragen de politieke
businesscyclus te optimaliseren.
Bij het in mindering brengen van de investeringsbijdragen van derden bij het activeren van de investering
representeert de investering op de balans de netto aanschafwaarde die door de gemeente is opgebracht. Deze
uitgaven heeft de gemeente met zijn eigen financieel vermogen gefinancierd. Door alleen de netto aanschafwaarde
te activeren ontstaat een betere overeenstemming tussen de afschrijvingen op de balanswaarde van de investering
en de vrijvallende financieringsresultaten op de exploitatierekening bij een exploitatieresultaat van nihil. Daarmee
wordt het ook inzichtelijker of een gemeente zijn bezit zwaarder met schuld belast door negatieve
exploitatieresultaten of juist deze schuldbelasting afbouwt met positieve exploitatieresultaten.
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Gemeenten verstrekken incidenteel grote bijdragen aan investeringen van derden die meerjarig maatschappelijk nut
voor de gemeenschap met zich meebrengen. Hierbij kan worden gedacht aan een investeringsbijdrage voor de
stichtingskosten van een openbare sporthal. Een vraag is of deze subsidies in het jaar dat ze worden verstrekt, als
last moeten worden genomen of moeten worden geactiveerd en over de duur dat de investeringen maatschappelijk
nut voor de gemeenschap opleveren, moeten worden afgeschreven.
Van het BBV mogen deze bijdragen, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, worden geactiveerd. Met het
activeren van deze investeringssubsidies met meerjarig maatschappelijk nut geeft het eigen vermogen niet de
liquiditeitswaarde weer. De liquiditeitswaarde is bij gemeenten echter van ondergeschikt belang. Daarentegen vindt
met deze modificatie in het jaar van de subsidie geen grote eenmalige stijging van de lasten plaats. Voor de stijging
van de uitgaven is in het jaar van de subsidie geen tijdelijke belastingverhoging nodig om de exploitatierekening
sluitend te maken. Er vindt daarom een constanter aanbod van publieke voorzieningen en een betere
belastingverevening plaats.
Door de modificatie is ook sprake van een betere waarde-overeenstemming in de tijd. De hoofdtaak van gemeenten
is immers het produceren van maatschappelijk nut voor de gemeenschap. Om deze redenen is het gewenst deze
grote investeringsbijdragen te activeren en af te schrijven over de periode dat dergelijke investeringen
maatschappelijk nut voor de gemeenschap opleveren.
Vlottende activa in de vorm van voorraden leggen tijdelijk financieel vermogen vast. Bij verkoop valt het financieel
vermogen weer vrij en worden de rentelasten goed gemaakt. Deze schuldverplichtingen drukken daarom niet op
de exploitatierekening. Om aan de hand van de balans te bepalen of het financieel vermogen bij verkoop van de
voorraden wel vrijvalt, moet de waarde ervan juist dicht bij de vervangingswaarde liggen. Aan de andere kant tasten
voorraadresultaten juist het exploitatieresultaat aan. Het geniet daarom de voorkeur voor de voorraden uit te gaan
van een fifo-stelsel voor zover de individuele voorraadgoederen niet direct bij het productieproces en de verkoop
worden gevolgd. Voor het onderhanden werk kan dan het beste worden uitgegaan van de verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs en niet van de verkoopwaarde. Met deze uitgangspunten voor het activeren van voorraden
ontstaan geen voorraadresultaten en blijft het exploitatieresultaat zuiver.
Monetaire (financiële) vermogenswaarden moeten bij voorkeur tegen nominale waarde worden gewaardeerd. Ook
daarmee blijft het exploitatieresultaat zuiver en ontstaan er geen voorraadresultaten die de ruimte voor
resultaatsturing vergroten. Het BBV voldoet op dit punt.
Voorzieningen vergroten het inzicht in de omvang van het financieel vermogen.
Het vormen van voorzieningen heeft exploitatieresultaten tot gevolg waar geen financieringsresultaten mee zijn
gemoeid. Het onttrekken van voorzieningen voor uitgaven veroorzaakt een financieringsresultaat buiten het
exploitatieresultaat en de netto-investeringen om. Het vormen en onttrekken van voorzieningen is een
substantialistische benadering. Daarmee neemt het zicht op de bijdrage van het exploitatieresultaat aan het
financieringsresultaat af. In de Nationale Rekeningen over de gemeentefinanciën ontbreekt dit beklemde deel van
het netto vermogen dan ook.
Voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën van een gemeente is inzicht in de omvang van
het financieel vermogen echter ook van belang, omdat dit in de eerste plaats de vermogensbuffer vormt. Het is om
deze reden gewenst dat voor wanbetaling door debiteuren op vorderingen en op door de gemeente verstrekte
leningen een voorziening in mindering wordt gebracht op de balanswaarde van deze bezittingen.
Voorraden leggen slechts tijdelijk financieel vermogen vast. Bij verkoop van de voorraden valt het financieel
vermogen weer vrij en wordt de rente terugverdiend. Het is echter niet zeker of bij de verkoop van de voorraden
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de historische kostprijs wel wordt gerealiseerd. Daarom moet bij voorraden goederen en onderhanden werk de
zogenaamde minimumwaarderingsregel worden toegepast. Bij een lagere vervangingswaarde moet de voorraad
door het vormen van een voorziening, die in mindering wordt gebracht op het actief, worden afgewaardeerd naar
deze lagere waarde.
Het is voor inzicht in de hoogte van de schuldverplichtingen ook gewenst inzicht te hebben in de lasten die op het
verleden drukken en die hoogstwaarschijnlijk in de toekomst leiden tot schuldverplichtingen. Daarom geniet het
ook de voorkeur voorzieningen voor al deze toekomstige schuldverplichtingen van de balansreserves van het netto
vermogen af te scheiden. Voor deze waarderingsgrondslag voor de resultaatbepaling moet het BBV worden
aangepast.
Het probleem dat de voorzieningen het zicht op de bijdrage van het exploitatieresultaat aan de mutatie van het
financieel vermogen vertroebelen, is te overzien. De mutatie van de voorzieningen in een jaar is goed zichtbaar op
de balans. Met die informatie kan de invloed op het exploitatieresultaat zonder veel inspanning worden afgeleid.
Het is om deze reden gewenst dat bij debiteuren, uitgezette leningen en voorraden goederen en onderhanden werk
de voorzieningen die in mindering op deze activa worden gebracht, apart op de balans in beeld worden gebracht.
Daarvoor moet het BBV worden aangepast.
Wat in de volgende hoofdstukken terugkeert.
Het solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën luidt: Een gemeente moet bij een slechtweer-scenario met zijn
toekomstige inkomsten naast de uitgaven voor een aanvaardbaar voorzieningenniveau en een aanvaardbaar belastingtarief de netto
schuldquote op de middellange termijn zonder aanvullende saneringssteun kunnen ombuigen naar een dalende netto schuldquote. Dit
solvabiliteitscriterium keert terug in de hoofdstukken 5 en 6.
Voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën moet worden gekeken naar de omvang van het
financieel vermogen, naar de ontwikkeling van het financieel vermogen door exploitatieresultaten en door de nettoinvesteringen, naar het niveau van de uitgaven aan publieke voorzieningen, naar de belastingdruk en naar de
financiële structuur. De vraag is of voor een begrotingsnorm voor een dergelijk oordeel kan worden uitgegaan van
een houdbaarheidsberekening. Bij een dergelijke berekening moeten dan in elk geval de tekortkomingen van de
COELO-methode worden weggenomen. Deze conclusies keren terug in de hoofdstukken 5 en 6.
Transparantie van de vermogensbalans en de exploitatierekening is van groot belang voor het vormen van een
oordeel over de houdbaarheid van de financiën van een gemeente. Om de transparantie te vergroten moeten
verschillende waarderingsgrondslagen van het BBV worden aangepast. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een
nominalistisch standpunt, omdat dit minder mogelijkheden schept voor resultaatsturing. Het onderwerp
transparantie van de vermogensbalans en exploitatierekening keert terug in hoofdstuk 6.
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Hoofdstuk 5. Aandachtsgebieden van de financiële structuur voor de houdbaarheid.
5.1 Inleiding.
In hoofdstuk 4 is een solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën gedefinieerd. Dat criterium luidt:
Een gemeente moet bij een slechtweer-scenario met zijn toekomstige inkomsten naast de uitgaven voor een aanvaardbaar
voorzieningenniveau en een aanvaardbaar belastingtarief de schuldquote op de middellange termijn zonder aanvullende artikel 12
saneringssteun kunnen ombuigen naar een schuldquote die daalt. Met dit criterium ligt de houdbaarheid van de financiën
opgesloten in de toekomstige financiële begrotingsruimte van een gemeente.
Daarmee ligt de houdbaarheid van de gemeentefinanciën opgesloten in de actuele financiële structuur van een
gemeente en de toekomstige ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven. De financiële structuur is hier de
samenstelling van de vermogenswaarden op de balans en van de inkomsten en uitgaven. Dit hoofdstuk belicht de
verschillende aandachtsgebieden van de financiële structuur die de toekomstige financiële begrotingsruimte
bepalen. De hoofdvraag van dit hoofdstuk luidt daarmee: Welke financiële aandachtsgebieden bepalen de
toekomstige financiële structuur en daarmee de financiële (begrotings-)ruimte voor publieke uitgaven en zijn
daarom van belang voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën?
Bij het solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën speelt de schuldquote een hoofdrol om te
constateren of een gemeente een slechtweer-scenario kan opvangen. Bij uitgaven hoger dan de inkomsten is sprake
van een financieringstekort en stijgt de netto schuld. Hierbij hoeft de netto schuldquote overigens niet te stijgen
als de baten ook stijgen. Bij uitgaven lager dan de inkomsten is sprake van een financieringsoverschot en daalt de
netto schuld.
Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft, luidt een oud Chinees spreekwoord. Daarom is voor
het begroten, oftewel voorspellen, van de financiële begrotingsruimte in de regel een trendmatige ontwikkeling van
de financiën het vertrekpunt. Bij een trendmatige ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven leidt de actuele
financiële structuur van de vermogensbalans en de exploitatierekening van een gemeente tot een zekere uitkomst
van de toekomstige financiële ruimte. Het jaarlijkse financieringsresultaat kan bij een trendmatige ontwikkeling het
financieel vermogen als aandeel van de baten blijvend uithollen of versterken.
Voor de continuïteit van de gemeente moeten de financiën ook bij een slechtweer-scenario houdbaar zijn. Bij een
slechtweer-scenario worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente geraakt. Als de uitgaven daardoor uitstijgen
boven de inkomsten wordt het financieel vermogen door het financieringstekort uitgehold. De schulden en de
daaruit voortvloeiende schuldverplichtingen worden alsmaar hoger. Voor invulling van deze onzekerheid kan
daarom met een genormeerd slechtweer-scenario worden gewerkt. De actuele financiële structuur van de
vermogensbalans en de exploitatierekening, oftewel de actuele financiële conditie, bepaalt daarbij hoe gevoelig de
inkomsten en uitgaven zijn voor een slechtweer-scenario en bepaalt daarmee hoe snel de schuldquote oploopt en
de financiële begrotingsruimte krimpt.
Voor houdbare gemeentefinanciën moet de oplopende netto schuldquote binnen een beperkte tijd worden
omgebogen naar een dalende schuldquote. De krimp van de financiële begrotingsruimte door het oplopen van de
netto schuldquote moet worden opgeheven. Een gemeente kan ombuigingen realiseren op de inkomsten, de
uitgaven aan investeringen en de lopende consumptieve uitgaven. De ombuigingsopgaaf wordt daarmee bepaald
door het tempo waarmee de netto schuldquote door het slechtweer-scenario oploopt, maar ook door het tempo
waarmee een gemeente ombuigingen kan realiseren.
De actuele financiële structuur van de vermogensbalans en de exploitatierekening bepaalt hoe snel een gemeente
in staat is ombuigingen te realiseren. Bij deze ombuigingen moet sprake blijven van een aanvaardbare belastingdruk
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en een aanvaardbaar niveau van de uitgaven aan publieke voorzieningen. De mogelijkheden voor het realiseren van
ombuigingen zijn daarmee het sluitstuk dat de omvang van de toekomstige financiële (begrotings-)ruimte van een
gemeente bij de voorwaarde van houdbare gemeentefinanciën bepaalt.
De inhoud en opbouw van hoofdstuk 5.
De actuele financiële conditie van een gemeente kan in kaart worden gebracht met financiële kengetallen (zie
paragraaf 2.7). Deze kengetallen zijn meetmiddelen voor de financiële structuur van de vermogensbalans en de
exploitatierekening. Er is discussie of demografische, sociale en economische condities moeten worden
meegewogen bij een oordeel over de financiële conditie. De conclusie van hoofdstuk 2 luidt dat deze condities zich
bij de actuele toestand van de gemeentefinanciën vertalen in de uitkomsten van de financiële kengetallen. Bij een
projectie naar de toekomst moet de invloed van demografische, sociale en economische factoren op de groei van
de inkomsten en uitgaven echter worden ingeschat voor een vertaling naar de toekomstige uitkomsten van
financiële kengetallen.
Bij het trendmatig stijgen van de inkomsten door de hiervoor genoemde factoren ontstaat bij een stationaire
schuldquote extra financiële ruimte door een structureel financieringstekort. Hoe groot is deze extra financiële
ruimte in de praktijk? Als het effect ervan op het structureel financieringsresultaat van betekenis is, dan is het
belangrijk dat voor het berekenen van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën de trendmatige ontwikkeling
van demografische, sociale en economische factoren op de toekomstige financieringsresultaten wordt
meegewogen. Dat is dan van invloed op de uitkomst voor de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
In paragraaf 5.2 van dit hoofdstuk wordt daarom eerst op basis van historische cijfers over de financiën van de
Nederlandse gemeenten onderzocht in hoeverre demografische, sociale en economische factoren in de afgelopen
decennia een groei van de inkomsten van gemeenten mogelijk hebben gemaakt en daardoor ruimte voor een
structureel financieringstekort voor extra uitgaven hebben geschapen. Er wordt in kaart gebracht of deze ruimte
voor een structureel financieringstekort door gemeenten is benut. Daarnaast worden de factoren die naast de groei
van de inkomsten een rol bij de evolutie van de schuld hebben gespeeld, beschreven.
De actuele financiële structuur van een gemeente is van invloed op de toekomstige financiële begrotingsruimte.
Zo zal een hoge netto schuld in de toekomst hogere schuldverplichtingen met zich meebrengen. Activiteiten die
kapitaalintensiever zijn, vergen een hoger niet-financieel vermogen waarop wordt afgeschreven, waardoor er
minder ruimte is voor lopende consumptieve uitgaven. Hoe gedraagt de trendmatige ontwikkeling van de financiële
(begrotings-)ruimte zich bij verschillen in financiële structuur van de vermogensbalans en de exploitatierekening?
Om hier meer zicht op te krijgen gaat paragraaf 5.3 in op de theorie van de evenwichtsschuld en het structureel
financieringsresultaat van Domar (1944) (zie paragraaf 2.3). Daar wordt deze theorie, die de evolutie van de
overheidsschuld met een accumulatievergelijking beschrijft, aangepast voor de gemeentefinanciën. Met een
accumulatievergelijking van de netto schuldquote worden vervolgens simulaties naar de toekomst gedaan. Daarmee
ontstaat inzicht in de logica hoe de financiële structuur van een gemeente onder verschillende (trendmatige)
economische condities de toekomstige financiële structuur en daarmee de toekomstige financiële begrotingsruimte
van een gemeente bepaalt.
Financiële stress bij lokale overheden ontstaat juist bij een economische recessie of door een structurele wijziging
van de lokale economische structuur (zie paragraaf 2.7). Bij een flinke recessie of een terugval van de lokale
economie komt een tekort aan financiële conditie naar voren. Voor een oordeel over de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën zijn daarom niet alleen de huidige schuld en de trendmatige groei van de inkomsten en uitgaven
van belang. Voor houdbare gemeentefinanciën moet de continuïteit van een gemeente ook bij een slechtweerscenario zijn gegarandeerd. Een vraag is dan ook hoe een slechtweer-scenario zich vertaalt naar een krimp van de
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financiële begrotingsruimte, die volgt uit de financiële structuur van een gemeente en de trendmatige groei van de
inkomsten en uitgaven.
De samenstelling van de inkomsten en de uitgaven speelt een grote rol bij de vertaling van een slechtweer-scenario
naar de gemeentefinanciën. Die samenstelling is onder andere afhankelijk van de financiële verhouding met de
centrale overheid en de omvang en samenstelling van de eigen belastinginkomsten. Als bijvoorbeeld de
afhankelijkheid van overdrachten van de centrale overheid groter is, is de gevoeligheid van een gemeente voor
financiële stress bij een economische recessie ook groter. Bij een economische recessie zijn juist kortingen op de
overdachten van de centrale overheid te verwachten, omdat de centrale overheid dan ook moet bezuinigen (zie de
paragrafen 2.6 en 2.7).
Paragraaf 5.4 gaat daarom in op verschillen in gevoeligheid tussen gemeenten voor de gevolgen van een slechtweerscenario door de samenstelling van de inkomsten en de uitgaven. Hiervoor wordt de invloed van de financiële
verhouding van de Nederlandse gemeenten met de centrale overheid op de gevolgen van een slechtweer-scenario
beschreven en wordt gekeken naar de verschillen tussen gemeenten in de afhankelijkheid van overdrachten van de
centrale overheid. Ook worden de verschillen in inkomsten uit belastingen en de in dit kader belangrijkste
verschillen in uitgaven tussen gemeenten in kaart gebracht. Tot slot worden in paragraaf 5.4 de gevolgen van de
recente Grote Recessie van 2009-2014 voor de gemeentefinanciën beschreven.
Bij een slechtweer-scenario wordt het financieel vermogen van een gemeente als buffer aangesproken en moet een
gemeente ombuigen op de inkomsten en uitgaven. Waardoor worden de financiële mogelijkheden van een
gemeente voor het realiseren van ombuigingen bepaald en waaruit bestaan de verschillen in financiële structuur
tussen gemeenten om ombuigingen te realiseren? Hierdoor wordt de toekomstige financiële begrotingsruimte bij
de voorwaarde dat de gemeentefinanciën houdbaar moeten zijn, namelijk ook beïnvloed.
Paragraaf 5.5 gaat in op de inkomsten en uitgaven waarop gemeenten kunnen ombuigen. Verklaringen voor
verschillen tussen gemeenten om ombuigingen op de exploitatierekening te realiseren die voortkomen uit de
financiële structuur, worden in kaart gebracht. Daarnaast wordt het normale niveau van de investeringsuitgaven
van gemeenten besproken. Hiermee ontstaat eveneens inzicht in verklaringen voor verschillen in financiële
begrotingsruimte tussen gemeenten.
In paragraaf 5.6 wordt tot slot een overzicht gegeven van de belangrijkste aandachtsgebieden van de financiële
structuur van de vermogensbalans en de exploitatierekening die bij de Nederlandse gemeenten van belang zijn voor
een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Daarmee worden de grootheden van de actuele
financiële structuur van gemeenten die een belangrijke invloed hebben op de toekomstige financiële
begrotingsruimte, in kaart gebracht. Deze aandachtsgebieden van de financiële structuur bepalen daarmee de
actuele financiële conditie van een gemeente.

§ 5.2 Nominale economische groei en het structurele financieringstekort als bron voor uitgaven.
Organisaties die inkomen uit de verkoop van goederen en diensten verwerven, hebben vaak een winststreven en
kennen een hefboom voor het geleende geld. De verkoopprijs voor de goederen en diensten bedraagt bij een
onderneming met een winststreven meer dan de vooraf berekende kostprijs (exclusief rente). Als sprake is van
voldoende afzet van goederen en diensten om ook de vaste kosten met de kostprijs te dekken, wordt een positief
rendement (voor rentebetalingen) gemaakt. Als dit positieve rendement als aandeel van het totale balansvermogen
hoger is dan de rente voor het geleende geld, dan wordt deze verschuldigde rente over het geleende geld meer dan
terugverdiend. Met het geleende geld wordt dan extra geld verdiend en dit stuwt het rendement op het eigen
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vermogen op. Deze hefboom werkt bij onvoldoende afzet echter ook de ander kant op. Bij een lager rendement
op het totale vermogen dan de rente voor het geleende geld wordt het rendement op het eigen vermogen juist
gedrukt.
Een Nederlandse gemeente is juist een inkomen bestedende organisatie en komt zijn schuldverplichtingen altijd
na. Daarom moet voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën de blik in de eerste plaats
worden gericht op de inkomsten en op de hoogte en ontwikkeling van het financieel vermogen. Een gemeente met
een negatief financieel vermogen heeft per saldo een netto schuld. De vraag is: Hebben gemeenten met een netto
schuld net als overheden van landen een structureel financieringstekort van betekenis als bron voor extra uitgaven?
Om hier zicht op te krijgen behandelt deze paragraaf de vraag of bij gemeenten in het verleden sprake is geweest
van een structureel financieringstekort als bron voor extra uitgaven. Daarbij worden factoren die in het verleden
de evolutie van de schuld bij gemeenten hebben beïnvloed, in kaart gebracht.
Voor een inkomen bestedende organisatie kost geld lenen geld.
De Nederlandse gemeenten betalen het merendeel van de uitgaven met overdrachten van de centrale overheid en
eigen belastinginkomsten van inwoners, bedrijven, toeristen en forenzen. In 2017 bedroegen de overdrachten van
de centrale overheid 34.284 miljoen euro en dat is 60% van de totale baten (tabel 5.4 van paragraaf 5.3). De
inkomsten uit eigen belastingen in 2017 bedroegen 5.132 miljoen euro en dat is 9% van de totale baten (tabel 5.4
van paragraaf 5.3). Voor een aantal gemeentelijke diensten brengen gemeenten profijtheffingen bij de afnemers in
rekening. Deze profijtheffingen maken een behoorlijk deel uit van de inkomensmix van de gezamenlijke
Nederlandse gemeenten. De eventuele winst uit profijtheffingen gebruiken gemeenten echter voor andere uitgaven
aan publieke voorzieningen en deze winst kan daarom worden gezien als een verborgen belasting. Gemeenten
keren immers geen dividend uit.
Voor gemeenten geldt daarom een andere logica dan voor organisaties die goederen en diensten leveren om
inkomsten met winst te verwerven. Een inkomen bestedende organisatie, zoals een gemeente, heeft inkomsten en
doet daarvan uitgaven. Zijn de inkomsten in een jaar hoger dan de investeringsuitgaven, lopende consumptieve
uitgaven en rente-uitgaven dan stijgt het financieel vermogen en daalt dus de netto schuld. Als deze uitgaven in een
jaar juist hoger zijn dan de inkomsten dan teert een gemeente in op zijn financieel vermogen en stijgt de netto
schuld.
Met het stijgen van de netto schuld nemen de rentelasten van de schuld toe. Daarbij moeten de leningen voor
investeringen in de toekomst met aflossingen worden afbetaald, zodat later opnieuw leningen voor
vervangingsinvesteringen kunnen worden afgesloten. Rentelasten en aflossingsverplichtingen zijn vaste uitgaven
en souperen ruimte op voor andere publieke uitgaven die met de inkomsten kunnen worden gedaan. Met het
geleende geld verdient een gemeente in directe zin geen extra geld. Rentekosten zijn juist bijkomende kosten die
de publieke uitgaven, waarvoor de gemeente in het leven is geroepen, verdringen. Omdat een gemeente een
inkomen bestedende organisatie is, geldt voor de gemeente-organisatie het beginsel: geld lenen kost geld.
Als sprake is van een gemeente met een positief financieel vermogen dan heeft deze gemeente per saldo geen
rentelasten. Bij hogere uitgaven dan de inkomsten daalt echter het financieel vermogen en daarmee dalen de
rentebaten uit dit positieve financieel vermogen. Rentebaten maken deel uit van de inkomsten. Bij lagere rentebaten
is sprake van dalende inkomsten. Ook daarmee krimpt de ruimte voor uitgaven aan publieke voorzieningen.
Groeiende inkomsten scheppen ruimte voor een structureel financieringstekort.
Demografische, sociale en economische condities worden in verband gebracht met de omvang van de economische
activiteit in een gemeente. Daarmee beïnvloeden deze condities de belastingbasis en de inkomsten van lokale
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overheden (zie paragraaf 2.7). Meer inwoners betekent bij een ingezetenenheffing meer belastingaanslagen en
hogere belastinginkomsten. Een hoger gemiddeld inkomen betekent een grotere belastingbasis voor belastingen,
zoals de onroerende-zaakbelasting woningen, die uit deze inkomens worden betaald. Meer bedrijven binnen de
gemeentegrenzen betekent meer bedrijfspanden en daarmee een grotere belastingbasis voor bijvoorbeeld een
belasting op de waarde van bedrijfspanden.
Demografische, sociale en economische condities hebben ook invloed op de belastinginkomsten van de centrale
overheid. Bij hogere belastinginkomsten voor de centrale overheid door bijvoorbeeld bevolkingsgroei, hogere
inkomens van de inwoners en meer bedrijfswinsten kan de centrale overheid hogere overdrachten aan lokale
overheden verstrekken.
De schuld die een overheid kan dragen, is in de eerste plaats afhankelijk van de hoogte van de inkomsten en het
percentage van de rente (Van der Lei, 2011). Bij een hoger inkomen en een lage rente kan een overheid een hogere
absolute schuld dragen. Groeiende inkomsten door demografische, sociale en economische condities bij een
constant rentepercentage scheppen daarnaast ruimte voor een structureel financieringstekort als bron voor extra
uitgaven zonder dat de netto schuldquote stijgt. Omgekeerd vergen dalende inkomsten een structureel
financieringsoverschot om de netto schuldquote niet te laten stijgen.
Het verband tussen nominale economische groei en de groei van inkomsten van gemeenten.
De Nederlandse economie kent langjarig bezien al decennia een trendmatige groei van het binnenlands bruto
product (bbp). En ook voor de toekomstige periode gaat het Centraal Planbureau (2016a) uit van een trendmatige
groei van de economie en inflatie. Genieten Nederlandse gemeenten nu extra inkomsten van betekenis door een
structureel financieringstekort, dat door de nominale economische groei mogelijk wordt gemaakt? En in welke
mate leveren demografische, sociale en economische factoren daaraan een bijdrage? Voor een antwoord op deze
twee vragen ontleed ik eerst nominale economische groei in demografische, sociale en economische componenten
om vervolgens de samenhang met de gemeentelijke inkomsten te beschrijven. Daarna kan zicht op de antwoorden
van deze twee vragen worden verkregen door te kijken naar de historische reeksen van het Centraal Bureau voor
de Statistiek over de gemeentefinanciën en de nominale economische groei gemeten als de toename van het bruto
binnenlands product.
Nominale economische groei is te ontleden in inflatie, bevolkingsgroei, productiviteitsstijging door technologische
vooruitgang en de mutatie van de arbeidsinzet per hoofd van de bevolking. Een productiviteitsstijging door
technologische vooruitgang en de mutatie van de arbeidsinzet per hoofd van de bevolking vertaalt zich in de regel
in hogere inkomens. De reële ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner geeft deze
productiviteitsstijging weer. Wat is nu de relatie van de inflatie, de bevolkingsgroei en de ontwikkeling van het reële
bbp per inwoner met de inkomsten van gemeenten?
Inkomsten van gemeenten uit overdrachten van de centrale overheid, eigen belastingen en profijtheffingen worden
in de regel bijgesteld met inflatie. Zo is de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds aan gemeenten
gekoppeld aan de belasting en premie-gefinancierde uitgaven van de centrale overheid en deze uitgaven van de
centrale overheid worden jaarlijks verhoogd met een correctie voor inflatie. De algemene uitkering aan gemeenten
wordt daardoor ook gecorrigeerd voor inflatie. Met bijvoorbeeld het stijgen van de prijzen voor vastgoed met
inflatie neemt bij een ongewijzigd belastingtarief ook de opbrengst onroerende-zaakbelastingen van gemeenten toe.
Bij een toename van het aantal inwoners stijgen de inkomsten van gemeenten uit profijtheffingen, doordat meer
inwoners gebruik maken van de desbetreffende publieke diensten. De inkomsten uit eigen belastingen stijgen
daardoor ook, omdat er meer huishoudens zijn die in de belasting worden betrokken. Daarbij stijgen de
belastinginkomsten van de centrale overheid, waardoor ook meer ruimte ontstaat voor hogere overdrachten aan
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gemeenten. Bevolkingsgroei vertaalt zich via dat kanaal in onder andere een hogere algemene uitkering uit het
gemeentefonds.
Met het stijgen van de productiviteit door technologische vooruitgang en een grotere arbeidsinzet stijgen de
inkomens van huishoudens. Een hoger gemiddeld inkomen betekent een grotere belastingbasis voor gemeentelijke
belastingen, zoals de onroerende-zaakbelastingen, die uit deze inkomens worden betaald. Door hogere
belastinginkomsten van de centrale overheid uit belastingen op inkomen ontstaat meer ruimte voor overdrachten
aan gemeenten.
De belangrijkste overdracht van de centrale overheid aan gemeenten is de algemene uitkering uit het
gemeentefonds. Zoals hiervoor is aangeven, is de omvang van de algemene uitkering aan gemeenten gekoppeld
aan de belasting en premie gefinancierde uitgaven van de centrale overheid. Voor het begroten van zijn uitgaven
maakt de centrale overheid gebruik van een trendmatig begrotingsbeleid. De reële ruimte voor overheidsuitgaven
stijgt daardoor in zekere mate mee met de trendmatige reële groei van het bruto binnenlands product. De reële
ontwikkeling van de algemene uitkering volgt daarom ook in zekere mate de trendmatige economische groei.
De invloed van nominale economische groei op de groei van de bruto gemeenteschuld.
Nu het positieve verband tussen nominale economische groei en de inkomsten van gemeenten is aangetoond, kan
de blik worden gericht op de historische reeksen van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 1900 tot en met
2015 over de Nederlandse gemeentefinanciën, de inflatie, de bevolkingsontwikkeling en de (reële) groei van de
economie om te kijken in hoeverre demografische, sociale en economische factoren van invloed zijn op de
inkomstenontwikkeling en de schuldevolutie van gemeenten. Voor de nominale groei van de economie gemeten
naar de groei van het bruto binnenlands product (bbp) gedurende de periode 1900-1920 is gebruik gemaakt van de
lange tijdreeksen overheidsfinanciën bij de Macro Economische Verkenning 2017 van het Centraal Planbureau
(2016b), omdat die gegevens in de historische reeksen van het Centraal Bureau voor de Statistiek ontbreken.
In figuur 5.1 is de ontwikkeling van de absolute bruto schuld over de periode 1900-2015 met de rode lijn (schaal
rechts) weergegeven. De totale bruto schuld van de gezamenlijke Nederlandse gemeenten bedroeg eind 1900
omgerekend 160 miljoen euro. Eind 2015 bedraagt deze bruto schuld 51.473 miljoen euro. In de afgelopen 115
jaar is de absolute schuld met 51.313 miljoen euro gestegen. Nagenoeg de gehele bruto schuld in 2015 is dus na
1900 ontstaan. Toch bedroeg in 1900 de (bruto) schuldquote 101% en is deze (bruto) schuldquote in 2015 gedaald
naar 89%. De bruto schuld is de afgelopen 115 jaar in relatieve zin lager geworden, doordat de inkomsten van
gemeenten sneller dan de bruto schuld zijn gestegen. Hieruit blijkt dat de Nederlandse gemeenten de afgelopen
eeuw door stijgende inkomsten volop gebruik hebben gemaakt van de ruimte voor structurele financieringstekorten
als bron voor extra uitgaven. Opvallend daarbij is wel de val van de bruto schuld vanaf halverwege de jaren tachtig
van de vorige eeuw.
Om meer zicht te krijgen op de vraag in hoeverre demografische, sociale en economische factoren bij deze groei
van de inkomsten een rol hebben gespeeld, ontleed ik de nominale economische groei in: de inflatie volgens de
consumenten prijsindex, de bevolkingsgroei en de reële groei van het bbp per inwoner door technologische
vooruitgang en door de mutatie van de arbeidsinzet.
Als het prijsniveau in het jaar 1900 op 100 wordt gezet dan bedraagt in 2015 het prijsniveau volgens de historische
reeks over de consumenten prijsindex 2.791. De prijzen zijn de afgelopen 115 jaar door inflatie 27,9 keer over de
kop gegaan. De inkomsten van gemeenten zijn in deze periode voor behoud van koopkracht noodzakelijkerwijs
enorm toegenomen.
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De bevolking in Nederland is van 5,2 miljoen inwoners eind 1900 gestegen naar 17,0 miljoen inwoners eind 2015.
Er zijn dus 3,3 keer zoveel inwoners om belasting van te innen. Het is weliswaar een veel kleinere factor dan de
inflatie, maar toch een niet te verwaarlozen component die de groei van de inkomsten van gemeenten sterk heeft
beïnvloed.
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Figuur 5.1, Mutatie reële bruto schuld per inwoner in euro’s 2015 en ontwikkeling bruto schuld in euro’s van de gezamenlijke Nederlandse
gemeenten 1900-2015. Bron: eigen bewerking van Centraal Bureau voor de Statistiek, Statline, historische reeksen 1900-2015 over de
gemeenteschulden, de inflatie volgens de consumentenprijsindex en de bevolkingsomvang op 31 december.

Het bbp per inwoner is gecorrigeerd voor inflatie (consumenten prijsindex) in prijzen 2015 van 4.108 euro in 1900
gestegen naar 39.845 euro in 2015.16 Dit is een toename met een factor 9,7. Met deze reële stijging van het bbp per
inwoner zijn ook de reële inkomens van de inwoners toegenomen en daarmee de belastinginkomsten van de
overheid. Ook deze factor is dus van grote betekenis geweest voor de groei van de gemeentelijke inkomsten.
De conclusie luidt dat de inflatie, de bevolkingsgroei en de groei van de reële inkomens per hoofd van de bevolking
de afgelopen eeuw hebben geleid tot beduidend meer inkomsten voor gemeenten en daarmee ruimte hebben
geschapen voor een groei van de absolute gemeenteschuld. De Nederlandse gemeenten hebben deze ruimte voor
een groei van de absolute schuld ook benut. Demografische, sociale en economische condities hebben daarmee de
enorme groei van de absolute gemeenteschuld met 51.313 miljoen euro in de periode 1900-2015 mogelijk gemaakt.
Het structurele financieringstekort heeft bij gemeenten dan ook een rol van betekenis als bron voor extra uitgaven
gespeeld.
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Ook voor de komende periode gaan de ramingen uit van een trendmatige nominale groei van het Nederlandse
bbp. Daarom is het structurele financieringstekort voor een inschatting van de toekomstige financiële
begrotingsruimte van een gemeente een factor van betekenis.
Andere factoren die invloed hebben op de groei van de gemeenteschuld.
Figuur 5.1 geeft met de blauwe lijn (schaal links) de mutatie van de bruto schuld per inwoner van de gezamenlijke
gemeenten van eind 1900 tot en met het jaar 2015. Daarbij zijn de mutaties uitgedrukt in euro’s 2015 door ze te
corrigeren voor inflatie volgens de historische reeks van het de Centraal Bureau voor de Statistiek over de
consumentenprijsindex van 1900 tot en met 2015. De rode lijn (schaal rechts) in figuur 5.1 geeft de ontwikkeling
van de hoogte van de bruto schuld van de gezamenlijke gemeenten in euro’s weer van eind 1900 tot en met het
jaar 2015. Doordat de totale bruto schuld in de periode 1950-1983 versneld is toegenomen, komen de mutaties in
de jaren voor 1950 met de rode lijn niet duidelijk in beeld.
De reële bruto schuld per inwoner van gemeenten in prijzen 2015 is ten opzichte van 1900 met een factor 2,5
toegenomen. Hiervoor bleek dat het reële bbp per inwoner in de afgelopen 115 jaar met een factor 9,7 is gestegen.
Door een toename van het reële bbp per inwoner kan de overheid meer belasting per inwoner innen. Normaal
stijgt het inkomen van gemeenten daardoor ook. Met een hoger inkomen kan een gemeente een hogere schuld
dragen. Toch is de reële bruto schuld per inwoner maar met een factor 2,5 toegenomen. Dat is een behoorlijk
verschil met de reële groei van het bbp per inwoner. Wat zijn hiervoor mogelijke verklaringen? Verklaringen voor
dit verschil moeten voornamelijk worden gezocht in de perioden dat de reële bruto schuld per inwoner afnam.
Deze verklaringen werpen licht op andere factoren die de evolutie van de schuld beïnvloeden.
De mutatie van de reële bruto schuld per inwoner van de gezamenlijke gemeenten kent een grillig verloop. In figuur
5.1 is ten eerste sprake van een afname van de reële bruto schuld per inwoner van gemeenten rond de Eerste
Wereldoorlog en rond de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog is sprake van een flinke stijging van
de reële bruto gemeenteschuld per inwoner. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw volgt pas weer een afname.
Opvallend is de grote afname in de periode 1986-2007.
In 1914 vangt de Eerste Wereldoorlog aan en dit heeft blijkbaar ook een rem gezet op de investeringsactiviteiten
van gemeenten in 1915. Tijdens deze oorlog was sprake van hoge inflatie, wat de hoogte van de reële schuld dus
uitholde. Daarnaast krijgen gemeenten aan het eind van de Eerste Wereldoorlog problemen met het herfinancieren
van de vele kortlopende leningen die ze in de oorlog hadden afgesloten, omdat tijdens de oorlog de inflatie hoog
was, maar de rente voor kortlopende leningen laag. De vraag van de private sector aan het eind van en na de oorlog
verdringt tot 1921 gemeenten op de kapitaalmarkt (zie de paragrafen 3.2 en 3.5). Het zijn verklaringen voor de
afname van de reële bruto gemeenteschuld per inwoner aan het eind van en na de Eerste Wereldoorlog.
In september 1936 ontkoppelt Nederland de gulden van de Gouden Standaard, wat onzekerheid op financiële
markten mee zich meebrengt. De jaren erna volgt de opmaat naar de Tweede Wereldoorlog. De centrale overheid
stuurde tijdens de Tweede Wereldoorlog de leenpolitiek van gemeenten via een vastgesteld maximaal rentetarief
waartegen mocht worden geleend, het zogenaamde rentegamma. Tijdens de oorlog vallen de investeringen van
gemeenten terug en er is van het begin tot ver na de oorlog sprake van hoge inflatie. Na de oorlog mogen gemeenten
tot eind 1947 geen beroep doen op de kapitaalmarkt (zie paragraaf 3.5). Het zijn verklaringen voor de afname van
de reële bruto gemeenteschuld per inwoner in het tijdvak rond de Tweede Wereldoorlog.
In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw is sprake van een sterke stijging van de reële bruto gemeenteschuld
per inwoner. De nominale bruto schuld van de gezamenlijke gemeenten stijgt nog aanzienlijk harder, doordat door
de bevolking sterk groeit en er ondanks het systeem van Bretton Woods in de jaren zestig sprake is van een hoge
inflatie.17 De stijging van de reële bruto gemeenteschuld per inwoner komt niet alleen door de relatief grote sociale
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woningbouwopgave, maar ook door de aanleg van wegen voor het sterk opkomende autoverkeer en de aanleg van
riolering, elektriciteitsnetwerken en gasleidingen. Door de investeringen als gevolg van deze maatschappelijke
opgaven hebben gemeenten een grote behoefte aan vreemd kapitaal. De centrale overheid stelt in december 1965
dan ook centrale financiering voor gemeenten in om de behoefte aan vreemd kapitaal van gemeenten voor
investeringen te beheersen. Gemeenten mogen vanaf die tijd alleen nog leningen bij de Bank Nederlandse
Gemeenten aangaan voor investeringen die door de centrale overheid zijn goedgekeurd (zie paragraaf 3.6).
In de jaren 1974, 1975 en 1976 na de val van Bretton Woods en de eerste oliecrisis is er sprake van een afname van
de reële bruto schuld per inwoner. Vanaf 1972 krijgen gemeenten voor het eerst sinds het eind van de Tweede
Wereldoorlog weer de beschikking over een belastinggebied van omvang met een belasting op onroerend goed.
Uit tabel 3.3 blijkt dat in 1977 reeds 678 gemeenten deze nieuwe belasting hebben ingevoerd (zie paragraaf 3.5).
Deze extra inkomsten lijken de vraag naar vreemd vermogen tijdelijk te verminderen. Daarbij is in de jaren 1974,
1975 en 1976 sprake van hoge inflatie wat de reële bruto schuld uitholt, en geldt er tot juni 1975 nog steeds een
plafond voor nieuwe leningen voor investeringen en centrale financiering (zie paragraaf 3.6). Het zijn verklaringen
voor de afname van de reële bruto gemeenteschuld per inwoner in deze jaren.
De forse afname van de reële bruto gemeenteschuld per inwoner van 1986 tot en met 2007 is de belangrijkste
oorzaak dat de reële bruto gemeenteschuld per inwoner met maar een factor 2,5 is toegenomen, terwijl het reële
bruto binnenlands product per inwoner met een factor 9,7 is gestegen. Deze afname wordt begin jaren tachtig
ingeluid door een omslag van een groei naar een daling van de bruto gemeenteschuld als gevolg van een diepe
recessie. De recessie gaat gepaard met een hoge rente als gevolg van de monetaire politiek. En deze hoge rente zet
een grote druk op de overheidsfinanciën.
In mei 1982 is het kabinet Van Agt II van coalitie CDA, PvdA en D66 gevallen door een verschil van inzicht over
het financieel economisch beleid voor Nederland, omdat het begrotingstekort van het Rijk door de diepe recessie
sterk oploopt (zie paragraaf 3.2). Het kabinet Lubbers I, dat na het overgangskabinet Van Agt III aantreedt, start
een ombuigingsoperatie van de overheidsfinanciën. Een voordracht van Te Wechel (1987), hoofd van de afdeling
financiële en economische zaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, geeft de impact van deze
ombuigingen op de gemeentelijke investeringen weer.
In die tijd zijn gemeenten, volgens Te Wechel, voor 70% van hun inkomsten afhankelijk van specifieke uitkeringen
en voor 20% afhankelijk van de algemene uitkering. Daarbij werd alleen het saldo van de gemeentebedrijven tot
de gemeentelijke inkomsten gerekend (zie paragraaf 3.2). Met de ombuigingen van de centrale overheid wordt door
de vakministers fors op specifieke uitkeringen bezuinigd. Op de algemene uitkering wordt 835 miljoen gulden meer
bezuinigd dan een evenredig aandeel in de Rijksbezuinigingen.
Door deze grote ombuigingen op de overdachten van de centrale overheid moeten gemeenten fors bezuinigen.
Daarbij vindt een verschuiving van uitgaven plaats van de harde fysieke sector naar de zachte sociale en culturele
sector. De gemeentelijke uitgaven aan investeringen dalen daardoor uitgedrukt in guldens van 1976 van 557 gulden
per inwoner in 1976 naar 372 gulden per inwoner in 1984 (Te Wechel, 1987). Door deze daling aan
investeringsuitgaven vragen de investeringen minder schuldfinanciering. Het omslagpunt van de groei van de bruto
schuld vanaf 1984 is dan ook duidelijk in figuur 5.1 zichtbaar.
De grote daling van de bruto schuld na 1986 heeft een andere oorzaak. De grote afname van de reële bruto
gemeenteschuld vanaf de tweede helft van de jaren tachtig komt grotendeels door de verzelfstandigings- en
privatiseringsgolf van gemeentebedrijven. Als uitvloeisel van de recessie vindt in navolging van de Reagonomics in
de Verenigde Staten en het Thatcherism in het Verenigde Koninkrijk onder de noemer New Public Management ook in
Nederland een omslag in denken over de economische orde plaats. Overheidsbedrijven worden op grote schaal
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geprivatiseerd of verzelfstandigd en de overheid gaat de uitvoering van werkzaamheden op grotere schaal
uitbesteden.
Gemeentelijke energiebedrijven worden verzelfstandigd en fuseren tot grote Naamloze Vennootschappen. De
aandelen van een aantal van deze grote energiebedrijven worden later door gemeenten verkocht. Dit proces start
met het rapport van de commissie Coconut uit 1979 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, dat
schaalvergroting van de energievoorziening adviseerde. Om een indruk te geven van de impact: Doordat
nutsbedrijven werden verzelfstandig, daalden de investeringen van de gemeentelijke nutsbedrijven in prijzen 1993
van 1.278 miljoen gulden in 1985 naar 248 miljoen gulden in 1993 (Thomas et al., 1994).
Gemeentelijke woningbedrijven worden in de periode 1984-2007 eveneens verzelfstandigd. Zo dalen de
investeringen van gemeentelijke woningbedrijven in prijzen 1993 van 1.478 miljoen gulden in 1985 naar 578 miljoen
gulden in 1993 (Thomas et al., 1994) en in de jaren erna tot uiteindelijk tot een verwaarloosbaar bedrag in 2007.
Het aantal verzelfstandigde woningcorporaties stijgt in de periode 1985-1993 van 1.585 naar 2.247 stuks. Door de
lagere investeringen in sociale woningbouw door gemeenten krimpt de vraag van gemeenten naar de financiering
met vreemd vermogen en daalt de bruto schuld.
Het Rijk start in 1994 ook een bruteringsoperatie. Met deze bruteringsoperatie schaft het Rijk de subsidies voor
sociale woningbouw af en compenseert gemeentelijke woningbedrijven en woningcorporaties daarvoor met een
bedrag ineens. Met de bruteringsoperatie worden de leningen van het Rijk aan gemeentelijke woningbedrijven en
woningcorporaties verrekend met deze compensatie. Dit is ook de verklaring van de grote uitschieter in 1995 van
de afname van de reële bruto schuld per inwoner van gemeenten in figuur 5.1.
Met de bruteringsoperatie was nominaal een bedrag van 35,2 miljard gulden gemoeid. De operatie ging van start in
1994 en duurde tot en met het jaar 2000 (Tweede Kamer, 2000-2001, 23817 nr. 64). Het Centraal Planbureau geeft
in een notitie over gemeentelijke investeringen aan dat het gemeentelijk aandeel daarin 15.942 miljoen euro bedraagt
(2018, pag. 26).18 De woningcorporaties krijgen met de operatie vanaf 1994 zelfstandig toegang tot de
kapitaalmarkt. De zelfstandige toegang van woningcorporaties tot de kapitaalmarkt leidt in latere jaren ook tot een
afbouw van gemeentelijke leningen aan zelfstandige woningcorporaties, waardoor de bruto schuld van gemeenten
verder daalt.
Andere gemeentebedrijven, zoals afvalverwerkingsbedrijven, openbaarvervoerbedrijven, sociale werkplaatsen en
havenbedrijven, worden in de periode na 1986 eveneens verzelfstandigd en in sommige gevallen geprivatiseerd. Al
met al betekent deze metamorfose van gemeentelijke taken tezamen met de overgang van de gemeentepolitie naar
het Rijk, dat het aandeel van gemeenten in het bruto binnenlands product daalt van 18% in 1985 naar 9,7% in 2010
(Van der Lei, 2012). Deze taakmutaties bij gemeenten zijn een belangrijke verklaring voor de afname van de reële
bruto schuld per inwoner van gemeenten in het tijdvak 1986-2007.
Naast dat leningen en investeringsopgaven met het afstoten van de gemeentebedrijven meeverhuisden of door
brutering met toekomstige subsidies werden afgekocht, bracht ook de verkoop van gemeentebedrijven een
aanzienlijke som geld in het laatje van gemeenten. Omdat met deze gelden ook leningen werden afgelost, daalde
de bruto schuld eveneens. Spraakmakend is de opbrengst van 5,7 miljard euro voor gemeenten uit de verkoop van
de energieaandelen NUON en Essent in 2009. Ongeveer de helft van de toen 441 gemeenten heeft van deze
verkoop geprofiteerd. Ruim honderd gemeenten ontvingen een bedrag van meer dan 10 miljoen euro. Amsterdam
ontving met meer dan 900 miljoen euro het meeste geld uit deze verkoop (Das, 2017).
Een ander voorbeeld is de verkoop van de aandelen Bouwfonds in het jaar 2000 aan de bank ABN-AMRO.
Bouwfonds was een vastgoed ontwikkelbedrijf in handen van 479 gemeenten en bracht met de verkoop 1,2 miljard
euro op (Gerritsen, 2003a).
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De afbouw van de reële bruto schuld per inwoner in 2013, 2014 en 2015 is het gevolg van de Grote Recessie 20092014, die aanving na de val van Lehman Brothers in september 2008. Door het inklappen van de vastgoedmarkt
en de grote kortingen op overdrachten van de centrale overheid aan gemeenten zakten de met de
woningbouwproductie samenhangende investeringen in en werden andere investeringen uitgesteld of afgeblazen
(Centraal Planbureau, 2018). Het lagere investeringsniveau drukt in deze jaren de vraag naar nieuwe leningen.
Daarnaast bouwden gemeenten in deze periode nog steeds de portefeuille verstrekte leningen aan
woningcorporaties en andere verbonden partijen af, waardoor geld vrijkwam voor het aflossen van leningen.
Figuur 5.2 geeft de ontwikkeling van de bruto uitgaven van gemeenten aan investeringen in procenten van het
bruto binnenlands product over de periode 2002-2017. Aanvankelijk ligt het niveau van de investeringen onder of
net boven de 1,4% van het bbp. In het jaar 2009 loopt het niveau van de investeringen op door de ontvangst van
gelden uit de verkoop van de aandelen NUON en Essent en de afspraak tussen gemeenten en het kabinet om met
een investeringsimpuls de gevolgen van de recessie te dempen. Een flink deel van de stijging van de
investeringsuitgaven in 2009 naar ruim 1,6% van bbp wordt echter verklaard door een noemereffect als gevolg van
de economische krimp in dat jaar. Als de recessie blijft aanhouden, dalen de bruto uitgaven van gemeenten aan
investeringen naar een niveau van 1,0% van het bbp in 2017.
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Figuur 5.2, Bruto investeringen gemeenten 2002-2017 in procenten van het bbp. Bron: eigen bewerking van Centraal Bureau voor de Statistiek,
Statline, Nationale Rekeningen, overheidstransacties & opbouw bruto binnenlands product.

Het Centraal Planbureau becijfert de terugval van de investeringsuitgaven van gemeenten over de periode 20092016 op nominaal 27% (2018, pag. 1). Het mediane investeringsbedrag van gemeenten halveert in deze periode
van 434 euro per inwoner in 2009 naar 227 euro in 2016 (Centraal Planbureau, 2018, pag. 16).
De conclusie luidt dat naast bevolkingsgroei, de inflatie en economische groei andere onderliggende factoren die
voor een deel samenhangen met de beleidsreactie van centrale overheden op economische conjunctuur, de evolutie
van de gemeenteschuld beïnvloeden. Die factoren behelzen de rente, de beschikbaarheid van vreemd kapitaal, een
onevenredige krimp of uitbreiding van inkomstenbronnen van gemeenten en wijzigingen in taakopvattingen of
maatschappelijke opgaven van gemeenten.
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Wat in de volgende paragrafen en hoofdstukken terugkeert.
De absolute schuld die gemeenten kunnen dragen, is onder andere afhankelijk van de hoogte van de inkomsten.
Bij hogere uitgaven dan de inkomsten stijgt de netto schuld, maar hoeft de schuldquote niet te stijgen als ook de
inkomsten toenemen. De nominale economische groei, die is te ontleden in inflatie, bevolkingstoename en
productiviteitsgroei, heeft de afgelopen 115 jaar bij de Nederlandse gemeenten tot beduidend meer inkomsten
geleid. Gemeenten hebben deze ruimte benut om meer schulden aan te gaan. De bruto schuld van de gezamenlijke
gemeenten is van 160 miljoen euro in 1900 gestegen naar 51,5 miljard euro eind 2015, terwijl de bruto schuldquote is
gedaald. Daarmee is sprake geweest van een structureel financieringstekort van betekenis voor extra uitgaven.
Ook voor de komende tijd wordt door het Centraal Planbureau uitgegaan van een nominale trendmatige groei van
het bruto binnenlands product. De trendmatige groei van de inkomsten van gemeenten door demografische, sociale
en economische factoren is daarom een belangrijk aandachtspunt voor de toekomstige financiële begrotingsruimte
en moet voor het bepalen van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën worden meegewogen. Het structurele
financieringstekort bij trendmatig groeiende inkomsten door inflatie, bevolkingsgroei en productiviteitsstijging
keert terug in paragraaf 5.3 en in hoofdstuk 6.
Gemeenten gaan door onder andere wettelijke bepalingen die het lenen voor lopende consumptieve uitgaven
ontmoedigen, hoofdzakelijk schulden aan voor investeringen in bezittingen die voorheen op de kapitaalrekening
en tegenwoordig op de vermogensbalans worden geactiveerd. De hoogte van de schulden die gemeenten voor deze
investeringen aangaan, wordt beïnvloed door de gevolgen van economische conjunctuur. Die gevolgen kunnen
uiteenlopend van aard zijn.
De rente op schulden kan toe- of afnemen en de beschikbaarheid van vreemd kapitaal voor investeringen kan al
dan niet door regelgeving van de centrale overheid toe- of afnemen. De inkomsten van gemeenten kunnen
onevenredig afnemen, waardoor investeringen door andere uitgaven worden verdrongen en er minder behoefte
aan vreemd kapitaal voor investeringen ontstaat. De behoefte aan vreemd kapitaal voor investeringen kan ook door
toenemende inkomsten stagneren. Door wijzigingen in taakopvatting of maatschappelijke opgaven van gemeenten
kunnen de investeringen eveneens toe- of afnemen, waarmee de behoefte aan vreemd kapitaal ook wijzigt. Welke
van deze uiteenlopende factoren de evolutie van de schuld van gemeenten beïnvloeden, is per tijdvak verschillend.
Deze conclusies keren terug in de paragrafen 5.3, 5.4 en 5.6 en in hoofdstuk 6.
Bij taakmutaties door maatschappelijke opgaven of door wijzigingen van de economische orde wijzigt de omvang
van de investeringen en desinvesteringen van gemeenten. Doordat gemeenten voornamelijk leningen aangaan voor
investeringen, beïnvloedt dat de hoogte van de netto schuld van gemeenten. Het verband tussen de
kapitaalintensiviteit van gemeenten en de hoogte van de netto schuld keert terug in paragraaf 5.3.

§ 5.3 De accumulatievergelijking van de netto schuldquote en de financiële begrotingsruimte.
Gemeenten hebben bij trendmatig groeiende inkomsten en een constante netto schuldquote een structureel
financieringstekort voor extra uitgaven. De actuele financiële structuur is daarbij van invloed op de omvang van
het structurele financieringstekort. Bij hogere schulden is dit structurele financieringstekort groter. Maar bij hogere
schulden zijn de rentelasten ook hoger en die rentelasten hangen daarbij samen met het percentage van de
rentevergoeding voor het geleende geld. Is er bij een structureel financieringstekort wel sprake van ruimte voor
extra uitgaven aan publieke voorzieningen of alleen sprake van een rentekorting?
Deze paragraaf verduidelijkt logische verbanden tussen financiële grootheden van de financiële structuur bij een
trendmatige groei van de inkomsten en de investeringsuitgaven en verschillende percentages voor de rente en het
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exploitatieresultaat. In paragraaf 2.3 kwam de theorie van de evenwichtsschuld van landen van Domar (1944) aan
bod, die handelt over het structureel financieringstekort bij een stationaire schuld en de ruimte voor publieke
uitgaven. Om de hiervoor genoemde logische verbanden te verduidelijken wordt deze theorie aangepast aan en
toegepast op de gemeentefinanciën. Met het inzicht dat daarmee ontstaat, worden conclusies getrokken over
verbanden tussen verschillende financiële grootheden van de financiële structuur, waaronder de financiële
begrotingsruimte voor publieke uitgaven.
Domar stelde dat schuldfinanciering van investeringen door de overheid in een jaar extra nationaal inkomen
genereert. Het bruto binnenlands product van een land neemt extra toe door de met schulden gefinancierde
overheidsinvesteringen. De overheid zelf verwerft belastinginkomsten door economische activiteiten en private
vermogens te belasten. Bij een toename van het binnenlands bruto product (bbp) door de economische groei en
inflatie en ook door een toename van het bezit van inwoners van schuldtitels van de overheid nemen dus ook de
belastinginkomsten van de overheid toe. De overheid kan met deze hogere belastinginkomsten de hogere
schuldverplichtingen dragen.
Door dit verband tussen investeringen en de overheidsinkomsten hoeft een absolute groei van de overheidsschuld
door investeringen niet te leiden tot een stijging van de overheidsschuld als percentage van het bbp. Zolang met
schuld gefinancierde publieke investeringen een bijdrage leveren aan de economische groei en het bbp in de noemer
laten stijgen, stijgen de inkomsten van de overheid en kan de schuldquote zelfs dalen. Op deze wijze is er bij
overheidsactiviteiten indirect sprake van een hefboomwerking van met schulden gefinancierde
investeringsuitgaven. Overheden lenen in de regel tegen lagere rentetarieven dan private partijen, zodat deze
indirecte hefboomwerking sneller optreedt.
Gemeenten lenen voornamelijk geld voor investeringen. Dit was een van de hoofdredenen voor het invoeren van
een boekhouding in baten en lasten in de jaren dertig van de vorige eeuw (zie paragraaf 3.2). Met het aanbrengen
van een onderscheid in investeringsuitgaven en lopende consumptieve uitgaven in de boekhouding kon de centrale
overheid het lenen voor lopende consumptieve uitgaven met aanvullende regelgeving beter ontmoedigen. 19 Het
aandeel van de investeringen van gemeenten in de totale publieke investeringen bedraagt volgens de Nationale
Rekeningen over de periode 2007-2017 gemiddeld maar liefst 33,2% (eigen berekening op basis van Centraal
Bureau voor de Statistiek, Statline, transacties en overheidssectoren). Daarmee zijn gemeenten de grootste
investeerders binnen de sector overheid. Het is daarom juist interessant om de theorie van Domar aan te passen
voor de gemeentefinanciën.
De evenwichtsschuldquote van een gemeente.
Domar (1944) stelt dat bij een jaarlijks financieringstekort van een vast percentage en een groei van het nationale
inkomen met een vast percentage door publieke investeringen die worden bekostigd met het financieringstekort,
de schuld evolueert naar een evenwichtsschuldquote. De formule daarvoor kan bij een positieve groei van het bbp
worden vereenvoudigd in:
𝑡𝑜𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟ℎ𝑒𝑖𝑑𝑠𝑠𝑐ℎ𝑢𝑙𝑑 𝑖𝑛 % 𝑣𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑏𝑏𝑝
𝑡𝑜𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑏𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 (𝑏𝑏𝑝) 𝑖𝑛 %

= 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑠𝑐ℎ𝑢𝑙𝑑 𝑖𝑛 % 𝑣𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑏𝑏𝑝

Kortom als het financieringstekort per jaar 3% van het bbp bedraagt en de gemiddelde nominale economische
groei 5% bedraagt, dan evolueert de schuldquote van de overheid op termijn naar 60 % van het bbp.
Bij gemeenten is het ongebruikelijk om de hoogte van de schuld uit te drukken als aandeel van het bruto
gemeentelijk product. De groei van het bbp in de formule voor de evenwichtsschuldquote voor landen is echter
een indirecte maat voor de groei van de overheidsinkomsten zelf. Daarom kan voor gemeenten in de formule voor
de evenwichtsschuldquote de groei van het bbp in de noemer worden vervangen door de groei van de gemeentelijke
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inkomsten. De evolutie van de schuld in procenten van het bbp in de teller kan worden uitgedrukt in de procentuele
toename van de netto schuld in procenten van de inkomsten. Dit is het financieringstekort in procenten van de
inkomsten. Bij een groei van de inkomsten geeft dit in formulevorm:
𝑡𝑜𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑐ℎ𝑢𝑙𝑑 𝑖𝑛 % 𝑣𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑚𝑒𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑛
𝑡𝑜𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑚𝑒𝑒𝑛𝑡𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑛 %

= 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠𝑠𝑐ℎ𝑢𝑙𝑑 𝑖𝑛 % 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑛

Uit deze vergelijking kan worden afgeleid dat wanneer de inkomsten van een gemeente structureel groeien en de
gemeente de netto schuldquote constant houdt, de gemeente extra ruimte voor uitgaven heeft in de vorm van een
structureel financieringstekort. De netto evenwichtsschuldquote uit de formule maal de procentuele groei van de
inkomsten uit de noemer geeft het procentuele financieringstekort in de teller.
Stel dat de economie nominaal met 3% groeit en de inkomsten van gemeenten in gelijke mate van deze groei
meeprofiteren, omdat de overdrachten van de centrale overheid aan de gemeente ook met 3% toenemen en de
inkomsten uit eigen belastingen en profijtheffingen van de gemeente eveneens met 3% groeien. De gemeente heeft
bij deze groei van de inkomsten met 3% en een netto schuldquote van 80% dan jaarlijks een financieringstekort
van (3% × 0,8 =) 2,4% van de inkomsten voor extra uitgaven zonder dat de schuld in relatieve zin stijgt. Bij dit
jaarlijkse financieringstekort blijft de netto schuldquote van de gemeente ongewijzigd 80% bedragen.
Het laten groeien van de absolute schuld vormt zo dus een bron voor extra uitgaven. Niet de inzet van
bestemmingsreserves maar schuldfinanciering zorgt bij gemeenten dus voor extra begrotingsruimte. Het
mechanisme van deze gemeentelijke evenwichtsschuldquote werkt echter ook de andere kant op. Bij een krimp
van de gemeentelijke inkomsten door bijvoorbeeld economische stagnatie moet voor een constante netto
schuldquote jaarlijks een financieringsoverschot worden behaald voor het aflossen van een deel van de schuld.
Het structurele financieringstekort bij economische groei is in de eerste plaats een rentekorting.
Structureel groeiende inkomsten brengen bij een constante netto schuldquote groter dan nihil een structureel
financieringstekort met zich mee. Dat schept ruimte voor extra uitgaven. Met een structureel financieringstekort
stijgt de absolute netto schuld ook. Een hogere absolute netto schuld brengt extra rentekosten met zich mee. Zijn
deze rentekosten van de extra schuld nu hoger of lager dan het structurele financieringstekort bij groeiende
inkomsten? Als de rentekosten hoger zijn dan kan vanuit het oogpunt van de gemeentelijke organisatie beter een
financieel vermogen van nihil worden aangehouden. Het nadeel van de rentekosten is in dat geval groter dan het
voordeel van de extra inkomsten uit het structurele financieringstekort.
Voor de gemeente als gemeenschap en dus als gezamenlijk inkoopkantoor van de inwoners voor leningen ligt dit
vraagstuk anders (zie paragraaf 4.3). Gemeenten in Nederland trekken tegen lagere rentetarieven leningen aan dan
de inwoners. Vanuit het oogpunt ‘de gemeente als gemeenschappelijk inkoopkantoor voor schuld’ vormt het structurele
financieringstekort daarbij een extra korting op de inleenrente. Daarom wordt de vraag uit de vorige alinea of het
structurele financieringstekort hoger of lager is dan de extra rentekosten, beperkt tot het vraagstuk vanuit het
oogpunt van de gemeente als organisatie. Bij het formuleren van een antwoord op deze vraag volg ik eerst het
argument uit mijn artikel Tekort gemeente is soms een voordeel (Van der Lei, 2011).
Stel de netto schuldquote van een gemeente bedraagt 80% en de gemeentelijke inkomsten groeien vanwege
nominale economische groei jaarlijks met 3%. Het structurele financieringstekort bij een constante netto
schuldquote van 80% bedraagt in dat geval (3% × 0,8 =) 2,4% van de inkomsten. Bij een rente van 4% op leningen
bedragen de rentekosten van de gemeente (4 % × 80 ÷ 100 =) 3,2% van de inkomsten per jaar. In dit voorbeeld
vormt het structurele financieringstekort alleen een korting op de rentekosten, waardoor de rente effectief slechts
(3,2% − 2,4% =) 0,8% van de inkomsten vastlegt. Het effectieve rentepercentage voor schulden komt door de
korting van het structurele financieringstekort uit op (0,8% × 100 ÷ 80 =) 1% en dat is behoorlijk lager dan de
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4%, die moet worden betaald. Er is geen sprake van extra ruimte voor uitgaven aan publieke voorzieningen. De
lagere effectieve rente maakt echter een maatschappelijke kosten en batenanalyse van een overheidsinvestering wel
eerder sluitend.
In het voorbeeld uit de vorige alinea komt geen geld van het structurele financieringstekort beschikbaar voor de
extra uitgaven aan publieke voorzieningen. Geld lenen kost de gemeente als organisatie nog steeds geld. Het
financieringstekort vormt alleen een rentekorting. Zijn er ook situaties denkbaar waarin een structureel
financieringstekort wel extra financiële ruimte voor uitgaven aan publieke voorzieningen creëert?
Stel dat de inkomsten X van de gemeente structureel groeien met 𝑥% en het jaarlijkse financieringstekort 𝑦%
bedraagt. In dat geval convergeert de netto schuldquote naar 𝑦% ÷ 𝑥% × 100%. Bij een rentevergoeding van 𝑧%
bedragen de rentekosten van deze evenwichtsschuld 𝑧% × (𝑦% ÷ 𝑥%) van de inkomsten. De vraag luidt dus: Voor
welke z en voor welke x geldt: 𝑧% × (𝑦% ÷ 𝑥%) < 𝑦%? Of in woorden: Wanneer zijn de rentekosten lager dan
het structureel financieringstekort? Hieruit volgt dat bij 𝑥 > 0 geldt dat bij een 𝑧 kleiner dan 𝑥 een gemeente een
absoluut voordeel heeft bij tekortfinanciering, omdat dan 𝑧 ÷ 𝑥 kleiner dan 1 is. Kortom de rente op leningen moet
lager liggen dan de groei van de nominale inkomsten, wil er sprake zijn van een structureel financieringstekort dat
ook ruimte schept voor extra uitgaven anders dan rente.
Een getallenvoorbeeld maakt de vorige alinea meer inzichtelijk. Bij een groei van de inkomsten met 3% door
nominale economische groei en een constante netto schuldquote van 150% bedraagt het structurele
financieringstekort (3% × 150% =) 4,5% van de inkomsten. Bij een rente op leningen van 2%, dat dus lager ligt
dan het groeipercentage van de inkomsten, bedragen de rentelasten (2% × 150% =) 3% van de inkomsten. Er is
door het structurele financieringstekort sprake van een voordeel van (4,5% − 3% =) 1,5% van de inkomsten voor
extra uitgaven aan publieke voorzieningen.
Gemeenten lenen geld tegen een behoorlijk lagere rente dan private partijen en beleven daarom geregeld perioden
met een hogere groei van de inkomsten dan de hoogte van de rente op leningen en hebben dan dus een absoluut
voordeel door het structurele financieringstekort. Maar het mechanisme van de evenwichtsschuldquote werkt ook
de andere kant uit. Bij een krimp van de inkomsten als gevolg van bijvoorbeeld een economische recessie zijn voor
een stationaire netto schuld financieringsoverschotten nodig om ook de absolute netto schuld in de teller van de
netto schuldquote af te bouwen. Daarbij worden de rentelasten volop gevoeld. De benodigde
financieringsoverschotten komen in dat geval als extra opgaaf bovenop de rentelasten.
De accumulatievergelijking van de netto schuldquote bij een baten en lasten stelsel.
In voorgaande uiteenzetting werd een vereenvoudigde vorm gebruikt van de zogenaamde accumulatievergelijking
van de overheidsschuld van landen. Deze standaard-vergelijking voor de accumulatie van de overheidsschuld van
landen (zie bijvoorbeeld: Van Schaik, 2004) heeft de volgende gedaante:
Dt
Yt

=

1+r
1+i+e

×

Dt−1
Yt−1

−

PSt
Yt

In deze vergelijking staat 𝐷𝑡 voor de omvang van de schuld aan het eind van jaar 𝑡 en 𝑌𝑡 voor de hoogte van het
nationale inkomen in het jaar 𝑡. De 𝑟 staat voor de rente, de 𝑖 voor de inflatie en de 𝑒 staat voor de reële
economische groei. 𝑃𝑆𝑡 staat voor het primair surplus in jaar 𝑡. Het primair surplus bestaat hier uit het verschil
tussen de inkomsten van de overheid en overheidsuitgaven exclusief rentebetalingen.
De schuldquote in jaar 𝑡 is dus gelijk aan de schuldquote in jaar 𝑡 − 1 maal het quotiënt van (1 + het
rentepercentage) en (1 + het percentage van de nominale economische groei), minus het primair surplus in
procenten van het nationale inkomen. In deze accumulatievergelijking van de schuldquote van de overheid van
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landen ontbreekt echter het onderscheid tussen de lopende consumptieve uitgaven en de investeringsuitgaven en
wordt de groei van het nationale inkomen gelijkgesteld aan de groei van de inkomsten van de overheid.
Hoe ziet een dergelijke vergelijking voor gemeenten eruit die voor de schuldquote uitgaat van de netto schuld als
aandeel van de gemeentelijke baten en een duidelijk onderscheid maakt tussen de investeringsuitgaven, de lopende
consumptieve uitgaven op de exploitatierekening en de rentelasten? En hoe is in dat geval het gedrag van de
verschillende grootheden van de structuur van de gemeentefinanciën bij een accumulatie van de netto schuldquote
naar een stationaire schuld? Wat levert deze aangepaste vergelijking op aan inzichten over het gedrag van de
verschillende financiële kengetallen die met de gemeentelijke accumulatievergelijking van de netto schuldquote
kunnen worden gevolgd, en dus aan inzichten op over de logica van de gemeentefinanciën en de financiële
begrotingsruimte voor uitgaven aan publieke voorzieningen?
Voor de aanpassing van de accumulatievergelijking vervang ik eerst het nationale inkomen door het inkomen 𝐼𝑁𝐾
van de gemeente zelf. Daarbij ga ik er vanuit dat de inkomsten in een jaar gelijk zijn aan de baten, doordat er geen
inkomsten uit desinvesteringen zijn. Als vereenvoudiging ga ik uit van de nominale groei 𝑔 van de inkomsten (dus
inclusief inflatie) en een rente op de schuld 𝑟. De inkomsten (𝐼𝑁𝐾 ) in jaar 𝑡 zijn dan een functie van de inkomsten
in jaar 𝑡 − 1, oftewel 𝐼𝑁𝐾𝑡 = (1 + 𝑔) × 𝐼𝑁𝐾𝑡−1 . Voor de schuld kan bij gemeenten worden uitgaan van de netto
schuld 𝐷, oftewel het financieel vermogen. De rente-uitgaven in jaar 𝑡 bedragen dan het rentepercentage maal de
netto schuld aan het eind van het jaar 𝑡 − 1, oftewel 𝑟 × 𝐷𝑡−1 .
In paragraaf 4.2 werd voor inzicht in de gemeentefinanciën een onderscheid gemaakt in niet-financieel vermogen,
financieel vermogen en netto vermogen. Uit die paragraaf blijkt dat een toename van het niet-financieel vermogen
in een jaar het financieel vermogen laat dalen. In de gemeentelijke accumulatievergelijking bestaat het financieel
vermogen uit een netto schuld. Deze netto schuld neemt door investeringen dus toe. Door de afschrijvingen op
het niet-financieel vermogen in een jaar neemt de netto schuld juist af. Bij een toename van het netto vermogen
door een positief exploitatieresultaat daalt de netto schuld ook. Bij een afname van het netto vermogen door een
negatief exploitatieresultaat neemt de netto schuld toe.
Met deze logica in het achterhoofd kan de accumulatievergelijking van de netto schuldquote worden aangepast met
een uitsplitsing van de lasten op de exploitatierekening in rente-uitgaven, afschrijvingslasten en lopende
consumptieve uitgaven. De lopende consumptieve uitgaven aan gemeentelijke voorzieningen hiervan duid ik in de
gemeentelijke accumulatievergelijking aan met 𝑈𝐼𝑇.
Gemeenten voeren een boekhouding in baten en lasten. Bij een baten en lastenstelsel kan het primair surplus
worden gedefinieerd als de som van de afschrijvingslasten en het exploitatieresultaat. Het primair surplus is dan
gelijk aan de financieringsstroom die jaarlijks op de exploitatierekening vrijvalt. De baten ( (1 + 𝑔) × 𝐼𝑁𝐾𝑡−1 ) zijn
een financieringsstroom die de gemeente binnenkomt. Het resultaat van de baten en lasten is bij een
exploitatietekort een uitgaande financieringsstroom en bij een positief exploitatieresultaat het deel van de
inkomende financieringsstroom uit de baten dat niet is uitgegeven en achterblijft.
De lasten van een gemeente zijn te onderscheiden in afschrijvingslasten, lopende consumptieve uitgaven ( 𝑈𝐼𝑇) en
(netto) rente-uitgaven (𝑟 × 𝐷𝑡−1 ). Hiervan zijn de afschrijvingslasten geen uitgaven en daarom geen uitgaande
financieringsstroom.20 Van de baten voor de dekking van de afschrijvingslasten wordt de inkomende
financieringsstroom niet uitgegeven en vormt een financieringsoverschot.
Bij sluitende baten en lasten is het primair surplus van de baten en lasten exclusief rente dus even groot als de
afschrijvingslasten. Bij sluitende baten en lasten worden de rente-uitgaven en lopende consumptieve uitgaven op
de exploitatie geheel gedekt door inkomsten. Als geen sprake is van sluitende baten en lasten dan kan ernaast sprake
zijn van een exploitatietekort of een exploitatieoverschot. Het primair surplus van de exploitatie is dus de som van
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de afschrijvingslasten en het exploitatieresultaat en gelijk aan het verschil tussen de inkomsten ((1 + 𝑔) × 𝐼𝑁𝐾𝑡−1 )
en de som van de lopende consumptieve uitgaven (𝑈𝐼𝑇) en de rente-uitgaven (𝑟 × 𝐷𝑡−1 ).
Voor de uitgaven van een gemeente breng ik ook de uitgaven aan investeringen in beeld, zodat de vergelijking alle
uitgaven bevat. De uitgaven aan investeringen duid ik in de gemeentelijke accumulatievergelijking aan met 𝐼𝑁𝑉 .
Van de uitgaven aan investeringen (𝐼𝑁𝑉 ) veronderstel ik dat deze jaarlijks nominaal met een percentage 𝑒 toenemen.
De vraag is of de investeringen langzamer, snellers of even snel als de inkomsten groeien. Op deze vraag wordt
later teruggekomen. De investeringen (𝐼𝑁𝑉 ) in jaar 𝑡 kunnen dan worden uitgedrukt als een functie van de
investeringen in het jaar 𝑡 − 1, oftewel: (1 + 𝑒) × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 .
Tussen de uitgaven aan investeringen ((1 + 𝑒) × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 ) en de afschrijvingslasten in een jaar bestaat een verband,
waardoor de afschrijvingslasten als een functie van de investeringen ((1 + 𝑒) × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 ) kunnen worden uitgedrukt.
Stel dat ik uitga van lineaire afschrijvingen en een afschrijvingstermijn van 2 jaar. De afschrijvingen in een jaar op
een geactiveerde investering bedragen dan de helft van de uitgave aan die investering. Als ik de investeringen in het
jaar 𝑡 − 2 vervolgens uitdruk als een functie van investeringen in het jaar 𝑡 − 1 met de gedaante
𝐼𝑁𝑉𝑡−1

𝐼𝑁𝑉𝑡−1
1+𝑒

, dan bedragen

de afschrijvingslasten in jaar 𝑡: ½ × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 + ½ × 1+𝑒 . De afschrijvingslasten zijn dan immers gelijk aan de
afschrijvingen op de investeringen van het vorige jaar en de afschrijvingen op de investeringen van twee jaar
geleden.
De hoogte van de schuld 𝐷𝑡−1 aan het begin van een jaar neemt dus af met de afschrijvingen, stijgt met de uitgaven
aan investeringen en muteert tot slot met het exploitatieresultaat, dat bestaat uit het verschil tussen de inkomsten
en de som van de afschrijvingslasten, lopende consumptieve uitgaven en rente-uitgaven. De accumulatievergelijking
van de netto schuld 𝐷 aan het eind van jaar 𝑡 bij een afschrijvingstermijn van twee jaar krijgt hiermee de volgende
gedaante:
𝐷𝑡 = 𝐷𝑡−1 − [ ½ × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 + ½ ×

𝐼𝑁𝑉𝑡−1
𝐼𝑁𝑉𝑡−1
] + [(1 + 𝑒) × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1] − [(1 + 𝑔) × 𝐼𝑁𝐾𝑡−1 − (½ ×
+ ½ × 𝐼𝑁𝑉𝑡−1 ) − 𝑈𝐼𝑇𝑡 ] + (𝑟 × 𝐷𝑡−1)
1+𝑒
1+𝑒

Op deze wijze kan ook een accumulatievergelijking van de netto schuld bij een afschrijvingstermijn van drie jaar of
meer worden opgesteld. Ter verduidelijking, in de bovenstaande vergelijking beschrijft het deel tussen de eerste
grote vierkante haken de afschrijvingen. Het deel erna tussen de kleine vierkante haken beschrijft de investeringen.
Het deel tussen het tweede paar grote vierkante haken beschrijft het verschil tussen de inkomsten en de som van
de afschrijvingslasten en lopende consumptieve uitgaven aan publieke voorzieningen. Het laatste deel van de
vergelijking tussen de kleine ronde haken zijn tot slot de (netto) rente-uitgaven.
De oplettende lezer zal opmerken dat in de gemeentelijke accumulatievergelijking eerst de afschrijvingen van de
schuld worden afgetrokken en de afschrijvingslasten er later in de vergelijking weer bij op worden opgeteld. De
afschrijvingen zouden om die reden geheel uit de formule kunnen worden gelaten, omdat ze tegen elkaar wegvallen.
Dit wordt echter niet gedaan om zicht te krijgen op de ontwikkeling van het netto vermogen en op de bijdrage van
de netto-investeringen aan de evolutie van de netto schuld en de bijdrage van het exploitatieresultaat aan de evolutie
van de netto schuld. Het financieringsresultaat van de netto-investeringen bestaat daarbij uit het verschil van de
bruto uitgaven aan investeringen en de afschrijvingslasten.
Door tot slot elk onderdeel van de accumulatievergelijking van de netto schuld te delen door de inkomsten van de
gemeente ontstaat de volgende accumulatievergelijking van de netto schuldquote.
𝐷𝑡
𝐼𝑁𝐾𝑡

=

𝐷𝑡−1
𝐼𝑁𝐾𝑡−1

−

[ ½×𝐼𝑁𝑉𝑡−1 +½×
𝐼𝑁𝐾𝑡

𝐼𝑁𝑉𝑡−1
]
1+𝑒

+

[(1+𝑒)×𝐼𝑁𝑉𝑡−1 ]
𝐼𝑁𝐾𝑡

−

[(1+𝑔)×𝐼𝑁𝐾𝑡−1 − (½×

𝐼𝑁𝑉𝑡−1
+ ½×𝐼𝑁𝑉𝑡−1 )−𝑈𝐼𝑇𝑡 ]
1+𝑒

𝐼𝑁𝐾𝑡
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+

(𝑟×𝐷𝑡−1 )
𝐼𝑁𝐾𝑡

Financiële kengetallen waarvan het gedrag met de accumulatievergelijking kan worden onderzocht.
Met de accumulatievergelijking van de netto schuldquote kunnen met simulaties naar de toekomst naast de
ontwikkeling van de netto schuldquote de uitkomsten van andere financiële kengetallen en hun onderlinge
samenhang worden onderzocht. Voor die simulaties is niet zoals in de tijd van Domar (1944) handwerk en
hoofdrekenwerk nodig, maar kan een spreadsheet van de accumulatievergelijking worden gebouwd met het jaar
2017 als startjaar. In de spreadsheet moeten de volgende variabelen worden ingegeven: 1. netto schuld aan het
begin van het aanvangsjaar; 2. inkomsten in het aanvangsjaar; 3. investeringen in het aanvangsjaar; 4. trendmatige
groei van de inkomsten; 5. trendmatige groei van de investeringen; 6. percentage van de rente; 7. structurele
exploitatieresultaat als procentueel aandeel van de baten; en 8. afschrijvingstermijn van de investeringen.
Bij de simulaties wordt in plaats van de omvang van de lopende consumptieve uitgaven juist het exploitatieresultaat
als variabele opgegeven, zodat de begrotingsruimte voor lopende consumptieve uitgaven bij de simulatie volgt uit
de inkomsten, het exploitatieresultaat, de rentelasten en de afschrijvingslasten. Het onderwerp van onderzoek is
namelijk de begrotingsruimte. De hoogte van de uitgaven aan rente in het aanvangsjaar en latere jaren volgt bij de
simulatie uit het rentepercentage en de netto schuld. De hoogte van de afschrijvingslasten in het aanvangsjaar en
latere jaren volgt uit de investeringsuitgaven, de groei van de investeringsuitgaven en de afschrijvingstermijn. De
vermogenswaarde van de geactiveerde investeringen, oftewel het niet-financieel vermogen, in het aanvangsjaar en
latere jaren volgt uit de hoogte van de investeringsuitgaven, de groei van de investeringsuitgaven en de
afschrijvingstermijn. De waarde van het netto vermogen in het aanvangsjaar en latere jaren volgt tot slot uit het
verschil van het niet-financieel vermogen en de hoogte van de netto schuld.
Met het invoeren van de variabelen beschrijft een spreadsheet van de accumulatievergelijking van de netto schuld
de toekomstige ontwikkeling van de verschillende te onderscheiden grootheden van de financiële structuur. Van
die grootheden kunnen vervolgens financiële kengetallen worden samengesteld. Financiële kengetallen over de
financiële structuur van een gemeente waarvan de ontwikkeling met de accumulatievergelijking in beeld kunnen
worden gebracht, zijn: 1. Netto schuld in % van de baten (netto schuldquote); 2. Financieringsresultaat in % van de
baten; 3. Exploitatieresultaat in % van de baten (exploitatieresultaat); 4. Investeringsuitgaven in % van de baten
(investeringsquote); 5. Afschrijvingslasten in % van de baten (afschrijvingsquote); 6. Netto investeringen in % van de
baten (netto investeringsquote); 7. Rentelasten in % van de baten (rentedruk); 8. Lopende consumptieve uitgaven aan
publieke voorzieningen in % van de baten; 9. Netto vermogen in % van de baten (netto vermogensquote); 10. Netto
vermogen in % van het niet-financieel vermogen (verkorte solvabiliteitsratio); en 11. Niet-financieel vermogen in %
van de inkomsten.
Waarheidsgehalte van de uitkomsten van de accumulatievergelijking.
In de accumulatievergelijking van de netto schuldquote is het = teken geen gelijkheidsteken, omdat de netto
schuldquote voor het = teken van een latere datum is dan de netto schuldquote achter het = teken. De
accumulatievergelijking bevat de dimensie tijd en beschrijft daarom een oorzaak-gevolg relatie met de gedaante van
de zin: ‘Als Maarten A. met Marietje de bosjes induikt en Marietje bevrucht, komen ze er negen maanden later met zijn drieën weer
uit.’ Juist daarom kunnen met de accumulatievergelijking oorzaak-gevolg relaties voor de toekomstige financiële
structuur worden onderzocht, die volgen uit een bepaald niveau van de investeringsuitgaven bij een trendmatige
groei van de inkomsten en een vast rentepercentage.
Ik geef de bovenstaande methodologische uiteenzetting, omdat er economen zijn die bij het zien van de
accumulatievergelijking een tautologie vermoeden en daarom veronderstellen dat er geen uitspraken over oorzaakgevolg relaties die waar zijn, mee kunnen worden gedaan. De onderdelen na het = teken van de
accumulatievergelijking zijn echter niet de samenstellende delen waaruit de netto schuld voor het = teken bestaat.
De vergelijking heeft niet de gedaante van de zin: ‘Een boot plus fok en grootzeil is een zeilboot.’
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Wiskundige vergelijkingen waarbij de dimensie tijd als vierde dimensie naast de dimensies van de ruimte wordt
opgevoerd, kunnen methodologisch tot problemen leiden. Objecten die van plaats veranderen en waarvan de
samenstelling wijzigt, bevinden zich in de ruimte en niet naast de ruimte. Deze problemen doen zich bij de
accumulatievergelijking echter niet voor, omdat deze niet uitgaat van ruimtelijke grootheden, maar van geld. Geld
is door mensen gebaseerd op getallen, zodat de rekenkundige wetten van getallen ook op de werkelijkheid die met
de accumulatievergelijking wordt beschreven, van toepassing zijn.
De accumulatievergelijking gaat voor de waardering van het financieel vermogen uit van de monetaire waarden en
voor de waardering van het niet-financieel vermogen gaat de vergelijking uit van de historische kostprijs. Het
exploitatieresultaat is daarbij de mutatie van het netto vermogen en niet van het eigen vermogen. Met de vergelijking
wordt daarom het effect van de vorming en vrijval van voorzieningen op het exploitatieresultaat niet apart in beeld
gebracht. Voor de investeringen in niet-financieel vermogen maakt de accumulatievergelijking geen onderscheid
tussen de investeringen in vaste activa waarop wordt afgeschreven, en de investeringen en het verbruik van
voorraden. Het aanhouden van voorraden wordt in de vergelijking daarom meegenomen alsof het de ondergrond
van vaste activa betreft, waarop niet wordt afgeschreven. De trendmatige ontwikkeling van het verbruik van
voorraden maakt onderdeel uit van de lopende consumptieve uitgaven.
De accumulatievergelijking geeft daarmee een volledige beschrijving van grootheden die de evolutie van de netto
schuld bij gemeenten veroorzaken. De vergelijking correspondeert in die zin met de administratieve en monetaire
werkelijkheid. De grootheden van de accumulatievergelijking zelf hangen in de werkelijke door mensen geschapen
administratieve wereld, als een logisch consistent systeem samen. In aanvulling erop is een verdere uitsplitsing van
de grootheden van de accumulatievergelijking in samenstellende delen mogelijk. De mutatie van de voorraden kan
bijvoorbeeld apart in de accumulatievergelijking in beeld worden gebracht.
De uitkomsten van de toekomstige ontwikkeling van de financiële kengetallen zijn bij het ingeven van de variabelen
van de accumulatievergelijking vanwege de hiervoor genoemde uitgangspunten uitspraken over oorzaak-gevolg
relaties die waar zijn en kunnen worden gereproduceerd. Met de accumulatievergelijking kunnen daarom
antwoorden op verschillende vragen over het gedrag van de financiële kengetallen bij de trendmatige ontwikkeling
van uiteenlopende financiële structuren en verschillende uitgangspunten voor de rente en de (trendmatige) groei
van de inkomsten worden gevonden. Daarmee worden met simulaties de achterliggende mechanismen blootgelegd.
Ten opzichte van een gemeentelijke administratie bevat het structurele exploitatieresultaat waarmee wordt
gesimuleerd, ook de mutatie van de voorzieningen. Het structurele exploitatieresultaat is hierbij als variabele niet
het wettelijk structureel exploitatieresultaat exclusief incidentele baten en incidentele lasten van de Gemeentewet,
maar het trendmatige exploitatieresultaat dat als variabele wordt ingegeven. In de accumulatievergelijking vallen
verder de gemeentelijke inkomsten samen met de gemeentelijke baten, omdat inkomsten uit desinvesteringen van
niet-financieel vermogen buiten beschouwing worden gelaten.
Antwoorden op verschillende vragen over de ontwikkeling van de toekomstige financiële structuur, waaronder de
toekomstige begrotingsruimte voor publieke uitgaven bij houdbare financiën, kunnen vervolgens door een
wiskundige analyse van de accumulatievergelijking worden gevonden. Die antwoorden kunnen echter, evenals
Domar met zijn artikel (1944) toonde, ook met een simulatie over een lange periode worden gevonden. Indien
voor de simulatie een lange tijdspanne wordt gekozen, openbaren een eventuele stationaire einduitkomst van de
verschillende financiële kengetallen en logische verbanden tussen die kengetallen zich, bij een gegeven keuze voor
de variabelen, in de staart van die simulatie. Daarom wordt in het vervolg van deze paragraaf volstaan met de
bespreking van de uitkomsten van simulaties met de accumulatievergelijking.
De berekeningen met de accumulatievergelijking vangen voor elke simulatie aan in het jaar 2017 en lopen door tot
en met het jaar 3017. Deze tijdspanne van duizend jaar biedt de zekerheid dat een eventuele stationaire eindsituatie
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van de financiële structuur van de gemeentefinanciën in de staart van de berekeningen wordt herkend en logische
verbanden naar voren komen.
Welke vragen belichten de toekomstige financiële structuur waaronder de toekomstige financiële ruimte?
Met simulaties onderzoek ik de toekomstige financiële structuur, waaronder de toekomstige financiële
begrotingsruimte voor publieke uitgaven, bij een trendmatige nominale groei. Een eerste onderzoeksvraag, die al
eerder in deze paragraaf is opgekomen, luidt dan: 1. Moet op de lange termijn de groei van de uitgaven aan
investeringen gelijk oplopen met de groei van de inkomsten?
Het solvabiliteitcriterium voor houdbare gemeentefinanciën gaat uit van een stationaire netto schuldquote. Een
netto vermogen van nihil voldoet niet als solvabiliteitscriterium. De netto schuldquote kan voor houdbare
gemeentefinanciën stabiliseren bij een negatief netto vermogen of een positief netto vermogen. De vraag is echter
of deze oriëntatie op het financieel vermogen noodzakelijkerwijs het enige oriëntatiepunt is, of dat mogelijkerwijs
een andere oriëntatie op het netto vermogen daarvoor ook mogelijk is. Om dit te onderzoeken zijn de volgende
twee vragen van belang: 2. Is er bij een stationaire netto schuldquote ook sprake van een stationair netto vermogen
als aandeel van de baten (netto vermogensquote)?; en 3. Is de netto schuldquote bij een stationaire netto
vermogensquote altijd stationair? Als de antwoorden op deze twee vragen bevestigend zijn, dan kan een stationaire
netto vermogensquote ook als betrouwbaar oriëntatiepunt voor een oordeel over de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën dienen.
Daarnaast rijzen de volgende vragen die van belang zijn: 4. Stabiliseren de overige financiële kengetallen die met
de accumulatievergelijking van de netto schuldquote in beeld worden gebracht, bij een stationaire netto schuldquote
ook?; 5. Wat is het verband tussen het structurele exploitatieresultaat en de mate waarmee het niet-financieel
vermogen met schuld is belast?; 6. Kan bij een structureel financieringstekort en een stationair aandeel van het nietfinancieel vermogen dat niet volledig met schuld is belast, een deel van het financieringstekort structureel worden
ingezet voor het dekken van lasten op de exploitatierekening?; 7. Wat is het effect van het exploitatieresultaat op
de omvang van de lopende consumptieve uitgaven in procenten van de inkomsten?; en 8. Wat is de invloed van de
hoogte van de investeringen en van de afschrijvingstermijn van de investeringen op de omvang van de lopende
consumptieve uitgaven in procenten van de inkomsten?
De uitgangspunten voor de variabelen van de accumulatievergelijking van de netto schuldquote.
Voor de simulaties is voor de startsituatie aansluiting gezocht bij de trendmatige nominale economische groei voor
de komende jaren. De inkomsten en de investeringen groeien in de simulaties met een vast percentage van 3% per
jaar. De groei van de inkomsten ligt daarmee een fractie beneden de trendmatig nominale groei van het bruto
binnenlands product met 3,4%, zoals dat door het Centraal Planbureau (2016b) voor de jaren 2018-2022 voor
Nederland is geraamd. Hiervoor bleek dat de rente ten opzichte van de groei van de inkomsten van invloed is of
het structureel financieringstekort slechts een korting op de rentelasten is, of daadwerkelijk extra ruimte voor
uitgaven aan publieke voorzieningen oplevert. Daarom worden de simulaties uitgevoerd bij een rentepercentage
van 4%, dat hoger ligt dan de inkomstengroei, en bij een rentepercentage van 2%, dat lager ligt dan de groei van
de inkomsten.
Voor de simulaties is voor de variabelen van de financiële structuur in het aanvangsjaar aansluiting gezocht bij de
financiële structuur van de gezamenlijke Nederlandse gemeenten. Daarbij is uitgegaan van de bedragen per
inwoner. Voor de simulaties bedraagt het startinkomen 3.356 euro per inwoner. Dit zijn de baten per inwoner van
de gezamenlijke gemeenten in 2017 (Centraal Bureau voor de Statistiek, IV-3 opendata, jaarrekening 2017). De
netto schuld aan het begin van het aanvangsjaar van de simulaties bedraagt 1.893 euro per inwoner, wat afgerond
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de netto schuld per inwoner is van de gezamenlijke gemeenten aan het eind van 2016 (Centraal Bureau voor de
Statistiek, Statline, balansen gemeenten 2016 volgens overheidsadministratie).
Voor de investeringen is voor het startjaar uitgegaan van respectievelijk 336 euro per inwoner en 403 euro per
inwoner. Dit houdt een investeringsquote in van respectievelijk 10% en 12%. Voor de afschrijvingen op de
investeringen ben ik voor de simulaties uitgegaan van lineaire afschrijvingen en een afschrijvingstermijn van
respectievelijk 20 jaar en 25 jaar. Bij het lineair afschrijven van de investeringen in 25 jaar en investeringsuitgaven
van 336 euro per inwoner in 2017 bedraagt het niet-financieel vermogen aan het eind van dat jaar 3.497 euro per
inwoner. Bij investeringsuitgaven van 403 euro per inwoner bedraagt het niet-financieel vermogen dan 4.196 euro.
De omvang van de (im-)materiële activa van de gemeenten eind 2016 bedroeg 3.488 euro per inwoner. Het totale
niet-financieel vermogen (inclusief kapitaalverstrekkingen en voorraden) eind 2016 bedroeg 4.044 euro per inwoner
(Centraal Bureau voor de Statistiek, Statline, balansen gemeenten 2016 volgens overheidsadministratie).
Voor het exploitatieresultaat zijn de simulaties uitgevoerd met zowel positieve als negatieve exploitatieresultaten
van respectievelijk 1% en 2% van de inkomsten en met een exploitatieresultaat van nihil.
Bijlage C geeft een overzicht van de uitkomsten van de verschillende financiële kengetallen in het jaar 3017 bij het
ingeven van verschillende configuraties voor de variabelen. Hierna volgt een bespreking van de uitkomsten van de
simulaties, die onder andere antwoorden geven op de hiervoor geformuleerde vragen.
De groei van de investeringen is over een langere periode gelijk aan de groei van de inkomsten.
Bij het afleiden van de vergelijking voor de accumulatie van de netto schuldquote veronderstelde ik dat de groei
van de investeringen gelijk oploopt met de groei van de inkomsten. Wat is de uitkomst van de simulaties als voor
de investeringen een groei wordt gekozen die lager of hoger ligt dan de groei van de inkomsten? Dit wordt
gesimuleerd bij een rentepercentage van 4%, een investeringsquote van 12% in 2017, een afschrijvingstermijn van
20 jaar en een exploitatieresultaat van 0%.
Bij een jaarlijkse groei van de investeringen (2%) lager dan de groei van de inkomsten (3%) blijft de
investeringsquote dalen en bedraagt de investeringsquote op termijn 0%. Hoewel het niet-financieel vermogen bij
de groei van 2% in absolute zin blijft toenemen, verdampt relatief gezien het totale niet-financieel vermogen als
aandeel van de inkomsten. Dat is ook logisch, omdat de inkomsten de noemer vormen van de investeringsquote
en structureel sneller groeien dan de investeringen in de teller. De limiet naar oneindig van een dergelijke breuk
bedraagt nul. De netto schuldquote, die bij de start 59% bedraagt, wordt op den duur dan ook naar nihil afgebouwd.
Het weinige niet-financieel vermogen is op termijn volledig met schuld belast, zodat de verkorte solvabiliteitsratio
0% bedraagt. De omvang van het netto vermogen is daarmee nihil.
Bij een groei van de investeringen (4%) hoger dan de groei van de inkomsten (3%) blijft de investeringsquote
stijgen en komt in het jaar 3017 uit op 188.493%. De jaarlijkse investeringsuitgaven worden een veelvoud van de
inkomsten. Ook nu is het niet-financieel vermogen volledig belast met schuld. De netto schuldquote stijgt naar een
astronomisch percentage van 1.570.634% in het jaar 3017. Er is sprake van een schuldspiraal. De begrotingsruimte
voor lopende consumptieve uitgaven is zwaar negatief.
De groei van de netto schuldquote neemt bij een verschil in groeipercentage van 1% tussen de investeringen en
inkomsten steeds sneller toe. In de eerste vijftig jaar valt de toename overigens mee en stijgt de netto schuldquote
van 60% eind 2017 naar 153% eind 2067. Wordt het groeipercentage van de investeringen verhoogd naar 5%,
waarmee de groei 2% hoger ligt dan de groei van de inkomsten, dan stijgt de netto schuldquote in de eerste vijftig
jaar van 61% eind 2017 naar 241% eind 2067.
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De conclusie luidt dat om het aandeel van de investeringen in procenten van de inkomsten (investeringsquote)
constant te houden moeten de investeringen noodzakelijkerwijs met hetzelfde percentage als de inkomsten groeien.
Indien dit niet het geval is, dan daalt bij een structureel lagere groei van de investeringen de relatieve omvang van
het niet-financieel vermogen op termijn naar nihil. Bij een structureel hoger groeipercentage voor de investeringen
ontstaat een schuldspiraal. Deze schuldspiraal ontstaat ook bij positieve exploitatieresultaten. 21
De groei van de investeringen leidt tot een structureel financieringstekort.
De simulaties gaan uit van een positieve groei van de inkomsten. Bij een (zelfde) structurele positieve groei van de
investeringen zijn de investeringsuitgaven hoger dan de afschrijvingslasten. Er is bij deze configuratie daarom
sprake van een positieve netto-investeringsquote. Deze positieve netto-investeringsquote veroorzaakt structureel
een negatieve bijdrage aan het financieringsresultaat.
Wat is de logica bij gemeenten achter deze uitkomsten uit de vorige alinea’s? Bij een trendmatige groei van het
bruto binnenlands product nemen de inkomsten van gemeenten over een langere periode beschouwd ook toe.
Deze nominale economische groei is te ontleden in inflatie, bevolkingsgroei, de mutatie van de arbeidsinzet per
hoofd van de bevolking en technologische vooruitgang (zie paragraaf 5.2). Deze variabelen beïnvloeden ook de
groei van de overheidsinvesteringen.
Bij inflatie worden de vervangingsinvesteringen in niet-financieel vermogen ieder jaar duurder. Bij bevolkingsgroei
zijn ieder jaar uitbreidingsinvesteringen, zoals meer wegen en scholen, nodig en dat vraagt ook om hogere
investeringsuitgaven in niet-financieel vermogen. Productiviteitsgroei door technologische vooruitgang heeft ook
een effect op de hoogte van de uitgaven van gemeenten aan investeringen. De investeringen worden door hogere
technologische standaarden en ook hogere wettelijke standaarden in de regel duurder. Een geavanceerde economie
vraagt om hoogwaardigere publieke kapitaalgoederen en daarvoor zijn hogere uitgaven aan investeringen nodig.
Als een gemeente bij nominale economische groei en een ongewijzigde taakopvatting de uitvoering van zijn
publieke taken op niveau wil houden, dan moeten niet alleen de inkomsten van de gemeente met min of meer deze
nominale groei toenemen. Naast de groei van de inkomsten moeten ook de uitgaven aan investeringen in nietfinancieel vermogen met min of meer hetzelfde tempo groeien. Daarmee blijft de kapitaalintensiviteit van de
gemeentelijke productie op niveau, zodat de bijdrage aan de economische groei wordt gewaarborgd. Een structureel
hogere groei van de investeringen is op de lange termijn financieel onhoudbaar. Bij een structureel lagere groei
blijft de kapitaalgoederenvoorraad van de gemeente krimpen, wat de levensvatbaarheid van de gemeente (en de
economische groei) op den duur aantast.
Ook volgt uit deze bevindingen over de groei van de investeringsuitgaven dat een wijziging in kapitaalintensiviteit
van een gemeente door een wijziging van de taakopvatting slechts tijdelijk kan leiden tot een trendmatig hogere of
lagere groei van de investeringsuitgaven.22 Op het moment dat het bijbehorende investeringsniveau voor de
gewijzigde kapitaalintensiviteit is bereikt, moeten de investeringen weer met hetzelfde percentage als de inkomsten
groeien om geen schuldspiraal of uitholling van het niet-financieel vermogen te veroorzaken. Bij de andere
simulaties over de trendmatige ontwikkeling van de financiële structuur die volgen, is de groei van de
investeringsuitgaven dan ook op hetzelfde percentage als de groei van de inkomsten gezet.
Bij een gelijke groei van de investeringen en de inkomsten is sprake van stationaire verhoudingen.
Een eigen vermogen van minimaal nihil is bij gemeenten niet geschikt als norm voor houdbare gemeentefinanciën
(zie de paragrafen 4.3 en 4.6). De vraag is of bij een stationaire netto schuldquote er ook sprake is van een stationaire
netto vermogensquote. Daarbij is het omgekeerd de vraag of bij een stationaire netto vermogensquote ook altijd
sprake is van een stationaire netto schuldquote. Indien aan deze twee voorwaarden wordt voldaan kan voor een
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solvabiliteitscriterium ook worden uitgegaan van een stationaire netto vermogensquote. Deze netto
vermogensquote kan zich voor houdbare gemeentefinanciën dan ook op een negatieve of positieve waarde
stabiliseren.
Uit de simulaties met de accumulatievergelijking blijkt dat bij een groei van de investeringen gelijk aan de
trendmatige groei van de inkomsten, een constant exploitatieresultaat en een vaste afschrijvingstermijn de netto
schuldquote altijd stabiliseert op een stationair niveau. Daarbij is dan ook sprake van een stationaire netto
vermogensquote. Dit stationaire niveau is overigens onafhankelijk van de hoogte van de inkomsten en de hoogte
van de netto schuld in het aanvangsjaar van de simulatie, zolang voor de inkomsten in het startjaar een positief
getal groter dan nul wordt gekozen.
Maar dat is niet alles. Ook alle andere kengetallen die met de accumulatievergelijking in beeld kunnen worden
gebracht, stabiliseren zich dan op een stationair niveau. De lopende consumptieve uitgaven in procenten van de
inkomsten, de rentedruk, de afschrijvingsquote, de netto investeringsquote, het financieringstekort in procenten
van de inkomsten, het niet-financieel bezit in procenten van de inkomsten en het netto vermogen in procenten van
het niet-financieel vermogen (verkorte solvabiliteitsratio) zijn dan in de staart van de simulatie eveneens constant
en dus stationair. De houdbaarheid van de gemeentefinanciën hangt bij een stabiele netto schuldquote dan ook
alleen af hoogte van de investeringen en de hoogte van inkomsten(-groei) die als variabelen zijn ingegeven, en de
ruimte die overblijft voor lopende consumptieve uitgaven aan voorzieningen.
De netto vermogensquote reageert in de simulaties alleen op een wijziging van het structurele exploitatieresultaat.
De netto schuldquote reageert daarentegen op zowel een wijziging van het structurele exploitatieresultaat als op
een wijziging van het aandeel van de investeringsuitgaven en een wijziging van de afschrijvingstermijn. Een
solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën moet daarom in elk geval worden gebaseerd op de eis dat
de netto schuldquote bij een slechtweer-scenario wordt gestabiliseerd. Een stabiele netto vermogensquote voldoet
daarvoor niet.
Er is nog een conclusie die uit deze bevindingen van de simulatie volgt. Voor het invullen van de non-Ponzi
conditie voeren Frenkel & Razin (1996) bij houdbaarheidstesten voor de middellange termijn een transversality
condition op voor het solvabiliteitscriterium (zie paragraaf 2.5). De veronderstelling daarbij is dat bij een dalende
schuldquote door de ombuigingen er wordt voldaan aan de voorwaarde dat de schuld op de lange termijn naar
nihil daalt. Bij een dalende schuldquote na ombuigingen stabiliseert de schuldquote zich echter na verloop van tijd
op een stationaire schuldquote. Tenminste als de investeringen trendmatig niet trager groeien dan de inkomsten.
En die stationaire schuldquote kan dan nog steeds een negatief financieel vermogen inhouden.
Een stationaire netto vermogensquote die negatief is, kan ook houdbare gemeentefinanciën inhouden.
Als bij de simulatie met een rente (2%) lager dan de groei van de inkomsten (3%) en een investeringsquote van
12% bij een afschrijvingstermijn van 20 jaar het exploitatieresultaat van 0% op structureel -1% van de inkomsten
wordt gezet, dan stijgt de netto schuldquote door het exploitatietekort van 106% naar een stationair niveau van
140%. De schuld wordt groter dan het niet-financieel vermogen, zodat de verkorte solvabiliteitsratio die 0%
bedroeg, negatief wordt en stabiliseert op -33%. Het netto vermogen is negatief. De lopende consumptieve
uitgaven als aandeel van de inkomsten stijgen echter van 89,0% naar 89,4%.
Er is dus ondanks het structureel exploitatietekort van 1% meer ruimte voor lopende consumptieve uitgaven dan
bij een exploitatieresultaat van nihil. Gegeven de stationaire netto schuldquote is er bij een negatief netto vermogen
sprake van een houdbare gemeenteschuld. Deze uitkomst onderschrijft de eerdere conclusie uit deze paragraaf, dat
bij een rente lager dan de (positieve) groei van de inkomsten er door het structurele financieringstekort meer ruimte
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ontstaat voor uitgaven aan publieke voorzieningen zelf. Naarmate de netto schuld hoger is, neemt de financiële
ruimte voor lopende consumptieve uitgaven toe.
Bij een rente (4%) hoger dan de inkomstengroei (3%) en een structureel exploitatietekort van 1% daalt de financiële
begrotingsruimte voor lopende consumptieve uitgaven in procenten van de inkomsten van 87,0% (bij een
exploitatieresultaat van nihil) naar 86,6%. De netto schuldquote stabiliseert nog steeds op 140%. De verkorte
solvabiliteitsratio bedraagt uiteindelijk nog steeds -33%. De daling van de ruimte voor lopende consumptieve
uitgaven met 0,4% van de inkomsten is te overzien. De daling wordt gedempt door het hogere structurele
financieringstekort vanwege de hogere schuldquote. Ook bij deze configuratie kan ondanks het negatieve netto
vermogen prima sprake zijn van houdbare gemeentefinanciën. De vraag is slechts of de maatschappij het niveau
van de lopende consumptieve uitgaven in verhouding tot de belastingdruk nog aanvaardbaar vindt.
Met deze conclusie kan ik dan ook met een gerust hart opmerken dat de centrale overheid van Nederland al jaren
een negatief netto vermogen heeft. Deze toestand is met het ombuigen van de schuldquote na de Grote Recessie
naar een dalende schuldquote houdbaar gebleken, wat de conclusie uit de voorgaande alinea onderschrijft.
Een positief netto vermogen vraagt om structurele exploitatie-overschotten.
Uit de beschrijving van de simulaties hiervoor blijkt dat als het structurele exploitatieresultaat op nihil wordt gezet,
dit leidt tot een volledige schuldbelasting van het niet-financieel vermogen. Dat komt overeen met een netto
vermogen van nihil. Dit is in alle gevallen zo. Ook bij een hogere investeringsquote, een langere
afschrijvingstermijn, andere positieve groeipercentages voor de inkomsten of hogere investeringen wordt bij een
exploitatieresultaat van nihil het niet-financieel vermogen op termijn volledig met schuld belast.
Bij de simulatie met een exploitatietekort van 1% blijkt dat de netto schuld uitstijgt boven de omvang van het nietfinancieel vermogen. Het netto vermogen wordt daardoor negatief, maar blijft stabiel. Dit blijkt bij elk structureel
negatief exploitatieresultaat het geval te zijn. Bij een groter structureel exploitatietekort hoort een verkorte
solvabiliteitsratio die negatiever maar stabiel is. Bij een structureel exploitatie-overschot is juist altijd sprake van
positief netto vermogen, dat stabiel is. Bij een hoger structureel exploitatietekort is de verkorte solvabiliteitsratio
nog steeds stabiel maar positiever.
Uit deze bevindingen volgen twee andere conclusies. Ten eerste is bij een positief netto vermogen voor een
stationaire belasting van het niet-financieel bezit met schulden een structureel positief exploitatieresultaat nodig.
Bij een structureel exploitatieresultaat van nihil of negatief wordt het netto vermogen nihil of negatief. Een
gemeente is niet een naar winst strevende organisatie, maar heeft voor een positief netto vermogen (eigen
vermogen) dus gemiddeld genomen positieve exploitatieresultaten nodig.
Ten tweede wordt het structurele financieringstekort van de groeiende netto schuld bij een stationair positief netto
vermogen (eigen vermogen) alleen gebruikt voor de financiering van netto-investeringen. Voor een positief netto
vermogen is immers een structureel positief exploitatieresultaat nodig. Een gemeente gaat in dat geval dus
hoofdzakelijk leningen aan voor investeringen in bezittingen die op de balans zijn geactiveerd. Bij een rente hoger
dan de groei van de inkomsten vormt in dat geval de inzet van het financieringstekort voor de netto-investeringen
slechts een rentekorting voor de financiering van investeringen met schuld.
Een langere afschrijvingstermijn verhoogt de gevoeligheid voor renteschokken.
Wat is het effect van een hoger niveau van de investeringen op de ruimte voor lopende consumptieve uitgaven?
Bij zowel een rente (4%) hoger als bij een rente (2%) lager dan de groei van de inkomsten (3%) leidt een hogere
investeringsquote (12% in plaats van 10%) tot minder ruimte voor lopende consumptieve uitgaven. In beide
gevallen stijgt de netto schuldquote en stijgt dus het structurele financieringstekort. Maar bij een rente lager dan de
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groei van de inkomsten leidt dat niet tot meer ruimte voor lopende consumptieve uitgaven. Naast de rentedruk
stijgt de afschrijvingsquote ook en soupeert de extra ruimte van het structurele financieringstekort meer dan op.
Wat is het effect van een langere afschrijvingstermijn (25 jaar in plaats van 20 jaar) op de begrotingsruimte voor
lopende consumptieve uitgaven? Bij een langere afschrijvingstermijn en een rente (4%) hoger dan de groei van de
inkomsten ontstaat bij de simulatie minder begrotingsruimte voor lopende consumptieve uitgaven. Dit komt
doordat de afschrijvingsquote lager is waardoor de netto-investeringen en daarmee de netto schuldquote hoger
worden. De rentelasten van de hogere schuld stijgen in dat geval sneller dan dat het structurele financieringstekort
door de hogere netto-investeringen toeneemt.
Bij een langere afschrijvingstermijn (25 jaar in plaats van 20 jaar) en een rente (2%) lager dan de groei van de
inkomsten (3%) blijkt uit de simulatie dat er bij zowel een exploitatietekort als bij een exploitatieoverschot wel meer
ruimte ontstaat voor de lopende consumptieve uitgaven. Het structurele financieringstekort in procenten van de
inkomsten stijgt in dit geval door de hogere netto schuldquote meer dan de rentedruk.
Door de hiervoor genoemde verschillen neemt bij een structureel exploitatietekort van 1% en een wijziging van de
rente van 2% naar 4% de ruimte voor lopende consumptieve uitgaven als aandeel van de inkomsten bij een
afschrijvingstermijn van 20 jaar met 2,8% af. Bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar bedraagt deze afname 3,0%.
Bij een exploitatie-overschot is het beeld hetzelfde. Bij een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een stijging van de
rente neemt de ruimte voor lopende consumptieve uitgaven als aandeel van de inkomsten af met 1,4%, terwijl die
afname bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar 1,8% bedraagt. Hieruit volgt de conclusie dat een gemeente met
langere afschrijvingstermijnen voor zijn investeringen gevoeliger is voor renteschokken.
Bij een rente lager dan de groei van de inkomsten is een exploitatieresultaat van minimaal nihil prudent.
Bij een rente lager dan de groei van de inkomsten en een schuld is het structurele financieringstekort hoger dan de
rente-uitgaven. Een structureel negatief exploitatieresultaat leidt daarom bij een lage rente (en dezelfde omvang van
de investeringsuitgaven) tot meer ruimte voor lopende consumptieve uitgaven. Bij een lage rente en een positieve
groei van de inkomsten zijn structurele exploitatietekorten dus aantrekkelijk, ondanks dat ze leiden tot een negatieve
solvabiliteitsratio, oftewel een negatief netto vermogen, en een hogere netto schuldquote.
Bij een omslag in conjunctuur stagneert de groei van de inkomsten en kan deze groei zelfs omslaan in een krimp.
Deze krimp aan inkomsten maakt dat de groei van de inkomsten lager dan de rente komt te liggen. Dit veroorzaakt
een meer dan evenredige krimp van de ruimte voor uitgaven aan publieke voorzieningen. Bij krimpende inkomsten
zijn voor een stationaire netto schuldquote financieringsoverschotten nodig en worden de rentekosten van de
schuld ineens volop gevoeld.
Bij een negatief netto vermogen (of eigen vermogen) krimpt in dat geval de begrotingsruimte voor lopende
consumptieve uitgaven meer dan bij een positief netto vermogen (of eigen vermogen). Exploitatietekorten leiden
dan wel tot minder ruimte voor lopende consumptieve uitgaven. Daardoor zijn de benodigde ombuigingen nog
groter. Ook is de rentedruk hoger door de hogere netto schuldquote als gevolg van het structureel negatieve
exploitatieresultaat. Daarnaast worden bij een omslag van de conjunctuur (of het stijgen van de marktrente) en een
negatief netto vermogen ook de kosten van lopende consumptieve uitgaven uit het verleden (alsnog) afgewenteld
op de toekomst.
De reden om bij een lagere rente dan de inkomstengroei structureel een exploitatieresultaat van minimaal nihil aan
te houden is dan ook prudentie. Met een structureel positief exploitatieresultaat wordt het netto vermogen niet
negatief, zodat er geen kosten uit het verleden op een toekomstige generatie inwoners worden afgewenteld en is
een gemeente minder gevoelig voor een omslag in conjunctuur. Het lenen voor lopende consumptieve uitgaven
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voor macro-economische stabilisatie wordt erdoor ontmoedigd. Maar een structureel exploitatieresultaat van
minimaal nihil is geen eis voor houdbare gemeentefinanciën. Bij een structureel negatief exploitatieresultaat en een
negatief eigen vermogen kan een gemeente ook houdbare gemeentefinanciën hebben.
Wat in volgende paragrafen en hoofdstukken terugkeert.
De trendmatige ontwikkeling van de netto schuldquote kan worden beschreven met een accumulatievergelijking
van de netto schuldquote. Met de uitkomsten kan ook de trendmatige ontwikkeling van de financiële kengetallen
afschrijvingsquote, netto investeringsquote, financieringsresultaat in procenten van de baten, rente in procenten
van de baten, lopende consumptieve uitgaven in procenten van de baten, netto-vermogensquote, niet-financieel
vermogen in procenten van de baten en de verkorte solvabiliteitsratio worden gevolgd. Bij een trendmatige
ontwikkeling en een stationaire netto schuldquote zijn ook de hiervoor genoemde financiële kengetallen stationair.
De ontwikkeling van de netto schuldquote is daarbij het meetmiddel om te constateren of de gemeenteschulden
houdbaar zijn.
In hoofdstuk 6 wordt met de accumulatievergelijking van de netto schuldquote een model ontwikkeld voor het
berekenen van het houdbaarheidstekort voor houdbare gemeentefinanciën. In hoofdstuk 6 keren ook de financiële
kengetallen terug die met de accumulatievergelijking kunnen worden gevolgd.
Bij een trendmatige groei van de inkomsten door inflatie, bevolkingsgroei en een toename van de productiviteit is
op de lange termijn een min of meer zelfde trendmatige groei van de publieke investeringen nodig. Bij een
structureel hogere groei van de investeringen ontstaat een schuldspiraal. Bij een structureel lagere groei van de
investeringen wordt de omvang van het niet-financieel vermogen uitgehold en wordt de levensvatbaarheid van de
gemeente aangetast. Een wijziging in taakopvatting kan daarom slechts tijdelijk tot een afwijkend groeipercentage
voor de investeringen leiden.
Een structureel positieve groei van de investeringen (en de baten) leidt tot structureel positieve netto-investeringen
en daarmee tot een structurele bijdrage aan het financieringstekort. Een hoger investeringsniveau leidt bij een rente
hoger en bij een rente lager dan de groei van de inkomsten echter niet tot meer maar tot minder ruimte voor
lopende consumptieve uitgaven. Een langere afschrijvingstermijn leidt bij een rente hoger dan de groei van de
inkomsten ook tot minder ruimte voor lopende consumptieve uitgaven. Bij een lagere rente is met een langere
afschrijvingstermijn wel sprake van meer ruimte voor lopende consumptieve uitgaven.
Bij een hoge rente en een stationair positief netto vermogen wordt het structureel financieringstekort ingezet voor
de netto-investeringen, maar is het slechts een rentekorting. Daardoor valt een maatschappelijke kosten en
batenanalyse van investeringen wel eerder positief uit.
De conclusies over investeringen uit de voorgaande alinea’s keren terug in paragraaf 5.5 en in hoofdstuk 6.
Bij kleinere exploitatie-overschotten of grotere exploitatietekorten ligt netto schuldquote hoger en is de
solvabiliteitsratio kleiner of negatiever. Structureel negatieve exploitatieresultaten die een vast percentage van de
baten bedragen, leiden op termijn tot een stabiele maar negatieve solvabiliteitsratio. Bij een rentepercentage lager
dan groei van de inkomsten leiden structureel negatieve exploitatieresultaten tot meer ruimte voor lopende
consumptieve uitgaven. Gemeenten met structureel negatieve exploitatieresultaten en een negatief eigen vermogen
(of langere afschrijvingstermijnen) zijn echter gevoeliger voor economische schokken, omdat de ombuigingsopgaaf
voor het stabiliseren van de netto schuldquote dan groter is.
Het is daarom voor een gemeente prudent om een structureel exploitatieresultaat van minimaal nihil en een netto
vermogen (eigen vermogen) van minimaal nihil na te streven. Daardoor wordt ook voorkomen dat de kosten van
lopende consumptieve uitgaven worden afgewenteld op een toekomstige generatie inwoners. Macro-economische
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stabilisatie met schulden gefinancierde lopende consumptieve uitgaven wordt met een eis van een netto vermogen
(eigen vermogen) van minimaal nihil ontmoedigd.
Voor een positieve (verkorte) solvabiliteitsratio moet het structurele exploitatieresultaat positief zijn. Gemeenten
hebben geen winstdoelstelling, maar voor een positief netto vermogen (eigen vermogen) moet een gemeente
gemiddeld genomen positieve exploitatieresultaten realiseren. Een structureel exploitatieresultaat en netto
vermogen van minimaal nihil vormen tezamen echter niet de grens voor houdbare gemeentefinanciën. De grenzen
voor het structurele exploitatieresultaat en de (verkorte) solvabiliteitsratio kunnen lager of hoger liggen.
Deze conclusies uit de vorige alinea’s over de omvang van het exploitatieresultaat en het netto vermogen keren
terug in paragraaf 5.5 en hoofdstuk 6.

§ 5.4 Conjunctuur, de financiële verhouding en de gevoeligheid van de baten en lasten voor een recessie.
De accumulatievergelijking van de netto schuldquote speelt zich af in een wereld zonder verstoring. De inkomsten
groeien trendmatig, de investeringen groeien trendmatig met hetzelfde percentage, de netto schuld neemt toe, maar
de netto schuldquote en andere kengetallen evolueren naar een stationair evenwicht, dat afhankelijk is van de
hoogte van de investeringsuitgaven, de afschrijvingstermijn en het structurele exploitatieresultaat. Sommige
kengetallen stabiliseren zich daarbij afhankelijk van het rentepercentage. Maar wat als een recessie het beeld
verstoort en de inkomsten voor enige tijd dalen en de uitgaven een niveau stijgen?
Het meetmiddel voor het bepalen van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën is de netto schuldquote. Voor
een houdbare gemeenteschuld bij een slechtweer-scenario moet het oplopen van deze schuldquote worden
omgebogen naar een schuldquote die daalt. Die ombuigingsopgaaf wordt in belangrijke mate bepaald door de
verslechtering van het exploitatieresultaat van de baten en lasten. In deze paragraaf wordt daarom een antwoord
gezocht op de vraag: Hoe bepaalt de samenstelling van de baten en de lasten de gevoeligheid van de financiële
structuur van een gemeente voor een slechtweer-scenario?
Uit paragraaf 2.7 blijkt dat de literatuur stelt dat financiële stress bij lokale overheden zich meestal uit bij een
economische recessie of een wijziging van de economische structuur. Bij een recessie komen ook andere oorzaken
voor financiële stress bij lokale overheden aan de oppervlakte, zoals een hoog uitgavenniveau en een hoge
belastingdruk door een omvangrijk overheidsapparaat of door de gevoeligheid van het bestuur voor de druk van
belangengroepen. Door de val aan inkomsten of de toename van de uitgaven wordt de financiële begrotingsruimte
uitgehold en stijgt de netto schuldquote. Met het stijgen van de netto schuldquote zelf wordt de financiële ruimte
nog kleiner.
De financiële begrotingsruimte vormt de remweg, die aanwezig is voor het opvangen van een slechtweer-scenario.
Door een slechte uitgangspositie van een gemeente is deze financiële ruimte voor ombuigingen door hoge uitgaven,
een hoge belastingdruk en een hoge netto schuld bij aanvang van een slechtweer-scenario al kleiner. Hoe sneller de
netto schuldquote door een val van de baten en een stijging van de lasten toeneemt, des te meer moet worden
omgebogen voor het stabiliseren van de netto schuldquote. De gevoeligheid van de baten en lasten voor een
recessie bepaalt dus ook in belangrijke mate de toekomstige financiële begrotingsruimte van een gemeente bij de
voorwaarde dat de gemeentefinanciën houdbaar zijn.
Uit de literatuur blijkt dat aan de financiële verhouding tussen de centrale overheid en lokale overheden een grote
invloed wordt toegekend op de verslechtering van de financiën bij een recessie. Bij een grotere afhankelijkheid van
overdrachten is de kans op financiële stress bij een recessie groter. Daarnaast zijn de omvang en samenstelling van
de eigen belastingen van invloed op de kans op financiële stress (zie paragraaf 2.7). Deze paragraaf laat zien hoe
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een economische recessie zich bij de Nederlandse gemeenten vertaalt naar een val van de baten en een stijging van
de lasten en beschrijft de invloed van de financiële verhouding tussen de centrale overheid en de gemeenten op
deze val van de baten en stijging van de lasten. De gevolgen van de Grote Recessie op de baten en lasten van de
gezamenlijke gemeenten worden in beeld gebracht.
De samenstelling van de inkomsten van gemeenten.
Voor houdbare gemeentefinanciën is het nodig dat de continuïteit van een gemeente ook bij een val van de
inkomsten en stijging van de uitgaven door bijvoorbeeld een recessie is gegarandeerd. Een vraag daarbij is: Hoe
reageert het financieringsresultaat van de baten en lasten op een slechtweer-scenario, zoals een economische
recessie? In welke mate de baten en lasten bij een economische terugval worden geraakt, bepalen dit
financieringsresultaat en hangt af van de samenstelling van die baten en lasten.
Inkomstenbron
Gemeentefonds
wv. - Algemene uitkering
- Integratie-uitkering huishoudelijke hulp
- Integratie-uitkering sociaal domein
- Decentralisatie-uitkeringen
Specifieke uitkering bijstand incl. BBZ
Overige specifieke uitkeringen
Onroerende-zaakbelastingen
Parkeerbelastingen
Toeristenbelasting
Precariobelasting
Overige belastingen
Reinigingsrechten & afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Bouwvergunningen
Secretarieleges
Begraafplaatsrechten
Overige retributies
Bouwgrondexploitatie
Rente
Dividend
Overige baten*
Totale baten
BTW-compensatiefonds**

2016
(bedrag ×
mln. euro)
28.115
15.693
1.161
10.015
1.246
5.700
536
3.776
727
222
283
118
1.743
1.569
468
343
119
103
5.268
438
469
7.723
57.720
2.540

2016
(in % van de
totale baten)
48,7%
27,2%
2,0%
17,4%
2,2%
9,9%
0,9%
6,5%
1,3%
0,4%
0,5%
0,2%
3,0%
2,7%
0,8%
0,6%
0,2%
0,2%
9,1%
0,8%
0,8%
13,4%
100,0%
4,4%

2017
(bedrag ×
mln. euro)
27.835
15.526
1.245
9.831
1.233
5.890
559
3.837
716
215
240
124
1.707
1.571
409
320
118
103
3.994
341
458
8.894
57.331
2.630

2017
(in % van de
totale baten)
48,6%
27,1%
2,2%
17,1%
2,2%
10,3%
1,0%
6,7%
1,2%
0,4%
0,4%
0,2%
3,0%
2,7%
0,7%
0,6%
0,2%
0,2%
7,0%
0,6%
0,8%
15,5%
100%
4,6%

Tabel 5.3, Baten Nederlandse gemeenten in 2016 en 2017. Bronnen: Tweede Kamer, 2016-2017, 34 550 B nr. 2; Tweede Kamer 2016-2017, 34
550 IX nr. 2.; Tweede Kamer 2016-2017, 34 550 VII nr.2; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, spreadsheet budgetten en lasten
Participatiewet 2004-2018, versie januari 2018; Centraal Bureau voor de Statistiek, Statline, gemeenterekeningen belastingen en heffingen naar
regio en grootteklasse 2016 & 2017, gemeenterekeningen baten en lasten naar regio en grootteklasse 2016 & 2017, Nationale Rekeningen
inkomsten en uitgaven gemeenten 2016 & 2017; Centraal Bureau voor de Statistiek, opendata IV-3, gemeenten, jaarrekeningen 2017; Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, meicirculaire gemeentefonds 2017, septembercirculaire gemeentefonds 2017,
decembercirculaire gemeentefonds 2017, meicirculaire gemeentefonds 2018. * De overige baten volgen uit de berekening: totale baten minus
de andere gespecificeerde inkomsten. **In de totale baten zijn de vergoedingen aan gemeenten uit het BTW-compensatiefonds niet
meegenomen.23
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De samenstelling van de baten en lasten bepaalt daarmee met welk tempo de netto schuldquote bij een recessie
stijgt en de toekomstige financiële ruimte verkleint. Daarmee is de samenstelling van de baten en lasten een
belangrijk aandachtspunt van de financiële structuur voor de financiële conditie en een factor van betekenis voor
houdbare gemeentefinanciën. De samenstelling en hoogte van de baten en ook de lasten van Nederlandse
gemeenten worden voor een groot deel bepaald door de financiële verhouding tussen de centrale overheid en
gemeenten. De financiële verhouding bepaalt zodoende in grote mate hoeveel de financiële begrotingsruimte van
een gemeente bij een economische recessie wordt verkleind, doordat de baten dalen en de lasten stijgen.
Tabel 5.3 geeft de samenstelling van de baten van de Nederlandse gemeenten in 2016 en 2017. De baten bestonden
in 2017 voor 34.284 miljoen euro uit overdrachten van de centrale overheid, dat is 59,8% van de totale baten. Dit
aandeel van de overdrachten in de baten is in Europees perspectief groot. In 2011 bedroeg in de Europese Unie
het gemiddelde van de baten van decentrale overheden uit overdrachten van de centrale overheid 44,1%. In dat
jaar kenden alleen Malta, Roemenië en Bulgarije een hoger percentage aan inkomsten uit overdrachten dan de
Nederlandse gemeenten (Dexia & CEMR, 2012).
De baten uit eigen belastingen van gemeenten in 2017 die niet een op een aan een dienst zijn gekoppeld, bedroegen
5.132 miljoen euro. Dat is 8,9% van de totale baten. Dit percentage is in Europees perspectief juist zeer laag. In de
Europese Unie bedroeg in 2011 dit aandeel van de eigen belastingen in de baten van decentrale overheden
gemiddeld 41,6%. Alleen in Griekenland en Malta lag dit percentage in 2011 lager dan dat van de Nederlandse
gemeenten. Het aandeel eigen belastingen van de Nederlandse gemeenten wordt door Europese ogen als
‘underrepresentive’ beschouwd (Dexia & CEMR, 2012, pag. 15).
De andere baten van gemeenten betreffen baten uit profijtheffingen, eigen bijdragen, subsidies, rente op
uitzettingen en verstrekte leningen en dividend. Een deel van de profijtheffingen betreffen heffingen en leges, die
ten hoogste kostendekkend mogen zijn. In 2017 vormden deze retributies, waaronder de afvalverwijderingsheffing
en de rioolheffing, 7,4% van de baten. De profijtheffingen waarop winst mag worden gemaakt, bestaan uit baten
uit de bouwgrondexploitatie (7,0% in 2017) en een groot deel van de overige baten van tabel 5.3. De overige baten
bevatten daarnaast baten uit subsidies, waaronder Europese subsidies, en eigen bijdragen van inwoners voor
zorgvoorzieningen. Dividenden en rente-inkomsten op uitzettingen en verstrekte leningen bedroegen in 2017 1,4%
van de baten.
De financiële verhoudingen in Nederland en de gevoeligheid van gemeenten voor een economische recessie.
De afhankelijkheid van overdrachten van de centrale overheid wordt in de literatuur verticale onbalans genoemd.
De verticale onbalans in de financiële verhouding tussen de centrale overheid en de gemeenten wordt gezien als
een belangrijk risico voor financiële stress. Dit risico hangt nauw samen met de risicofactor economische recessie.
Bij de eigen belastingen wordt een gebrek aan spreiding van belastinggrondslagen in de literatuur juist gezien als
een risico voor financiële stress. Als een gemeente voor zijn belastinginkomsten erg afhankelijk is van één
belastingsoort en enkele grote belastingplichtigen een flink deel van deze inkomsten bepalen, is het risico op
financiële stress eveneens groter (zie de paragrafen 2.6 en 2.7).
Met een aandeel van 59,8% van de baten zijn de overdrachten van de centrale overheid de belangrijkste
inkomstenbron van Nederlandse gemeenten. De hoogte ervan ligt buiten de macht van een gemeente en wordt
vastgesteld door de centrale overheid. De omvang van het eigen belastinggebied is met 8,9% van de baten
daarentegen zeer klein en bestaat grotendeels uit de onroerende-zaakbelastingen.
De financiële verhouding tussen de centrale overheid en gemeenten is in Nederland naar verwachting dan ook in
belangrijke mate bepalend voor de wijze waarop een slechtweer-scenario van een economische recessie of lokale
economische terugval zich vertaalt naar de gemeentefinanciën. Voor een beeld van de gevoeligheid van de baten
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en lasten van gemeenten voor de gevolgen van een slechtweer-scenario is daarom inzicht nodig in deze financiële
verhouding tussen de centrale overheid en de gemeenten.
De financiële verhouding is hier het stelsel van wettelijke regels van de centrale overheid die over de inkomsten (en
uitgaven) van gemeenten gaan. De baten van gemeenten bestaan uit uitkeringen uit het gemeentefonds, de
specifieke uitkeringen, de eigen belastingen, de heffingen, leges en prijzen voor goederen en diensten, rente en
dividenden. De wetten met de regels over de hoogte van deze baten zijn: de Financiële-verhoudingswet, de
Gemeentewet, wetten van specifieke regelingen (bijvoorbeeld de Participatiewet), de Mededingingswet en de Wet
financiering decentrale overheden.
Wat is de invloed van de financiële verhouding op de gevoeligheid van het financieringsresultaat uit de baten en
lasten voor de gevolgen van een economische recessie of van een lokale economische terugval?
De afhankelijkheid van overdrachten en de gevoeligheid van de baten en lasten bij conjunctuur.
De overdrachten van de centrale overheid aan gemeenten bestaan uit de bijdrage uit het gemeentefonds, specifieke
uitkeringen en de uitkering uit het BTW-compensatiefonds. In bijlage D is als achtergrond een beknopte
beschrijving opgenomen van deze financiële verhouding tussen de centrale overheid en gemeenten. Van de
overdrachten van de centrale overheid aan gemeenten kan worden gesteld dat de belastinginning is overgedragen
aan de centrale overheid. De overdrachten worden betaald uit Rijksbelastingen van de inwoners en bedrijven, die
in gemeenten zijn gevestigd. Met de overdrachten van de centrale overheid aan gemeenten vindt vervolgens een
herverdeling van deze belastingmiddelen onder gemeenten plaats. Een gemeente ontvangt een ander bedrag uit de
overdrachten van de centrale overheid dan de belastingen die de centrale overheid in de gemeente heeft opgehaald
voor het betalen van deze overdrachten.
Het gevolg daarvan is dat deze overdrachten bescherming aan gemeenten bieden tegen lokale of regionale
problemen, waaronder lokale en regionale economische schokken en structuurwijzigingen. De baten uit
overdrachten reageren door de herverdelingsfunctie minder of niet op een lokale of regionale terugval van de
economische activiteit. Doordat de algemene uitkering en ook specifieke uitkeringen kosten georiënteerd worden
verdeeld en de algemene uitkering daarbij rekening houdt met de belastingcapaciteit van de onroerendezaakbelastingen, worden deze baten van gemeenten niet of minder hard geraakt bij een lokale of regionale terugval
van de economische activiteit.
Bij een relatieve achteruitgang in sociale structuur ten opzichte van andere gemeenten door bijvoorbeeld een
oplopende werkloosheid vloeit er via de verdeling van de algemene uitkering zelfs meer geld naar een gemeente.
De centrale overheid kan daarnaast gemeenten met lokale problemen die tot een daling van de gemeentelijke baten
of tot extra lasten leiden, bijspringen met extra overdrachten. In Nederland gebeurt dit bijvoorbeeld door het
verstrekken van extra middelen via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds. De
gemeentefondsbegroting voor het jaar 2018 (Tweede Kamer, 2017-2018, 34 775B nr. 2) bevat bijvoorbeeld een
decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling, waaruit gemeenten met een sterke daling van het inwonertal extra
middelen krijgen.
In Nederland is de macro-economische stabilisatiefunctie met lopende consumptieve uitgaven bij de centrale
overheid belegd. De centrale overheid voert een trendmatig begrotingsbeleid. Op basis van een raming van de
trendmatige ontwikkeling van de belasting en premie-inkomsten aan het begin van een nieuwe bestuursperiode van
vier jaar wordt de reële hoogte van de jaarlijkse uitgaven vastgesteld. De reële uitgaven liggen daarmee los van de
werkelijke belasting en premie-inkomsten voor de gehele bestuursperiode vast en worden in beginsel alleen voor
de ontwikkeling van de inflatie gecorrigeerd.
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Bij een korte economische recessie houdt de centrale overheid met schuldfinanciering dus de overheidsuitgaven
op peil, waaronder de uitkeringen uit het gemeentefonds aan gemeenten. Door deze macro-economische stabilisatie
door schuldfinanciering van uitgaven van de centrale overheid worden gemeenten bij een nationale conjuncturele
neergang eveneens uit de wind gehouden. De totale lasten van gemeenten voor de verstrekking van
bijstandsuitkeringen worden met een specifieke uitkering zelfs volledig vergoed, ongeacht de landelijke
ontwikkeling van het aantal mensen dat aanspraak maakt op een bijstandsuitkering van de gemeente. Overdrachten
van de centrale overheid verzachten dus de pijn van gemeenten bij een normale neergang van de conjunctuur en
vangen een stijging van bepaalde gemeentelijke lasten als gevolg ervan zelfs op.
Afhankelijkheid van overdrachten en de gevoeligheid van de baten en lasten bij een economische recessie.
De grote afhankelijkheid van overdrachten in Nederland biedt gemeenten bescherming tegen lokale en regionale
problemen en dempt de gevolgen van conjunctuur voor de gemeentelijke baten en lasten. Die bescherming is
echter begrensd. Als bij een economische recessie de groei niet op korte termijn terugkeert, moet de centrale
overheid voor houdbare overheidsfinanciën zelf ombuigingen realiseren.
In Europa gelden voor de lidstaten normen voor de maximale hoogte van de schuld en voor de maximale omvang
van het financieringstekort (zie paragraaf 3.7). Wordt het plafond voor de EMU-schuld of de begrenzing voor het
EMU-tekort overschreden, dan komt Nederland onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie te staan
en moet de centrale overheid zelf bezuinigen. Wanneer de centrale overheid dan op zijn uitgaven ombuigt, heeft
dit ook effect op de overdrachten aan gemeenten.
Voor de centrale overheid is in politiek opzicht snijden in overdrachten aan gemeenten minder pijnlijk dan snijden
in eigen uitgaven voor nationaal beleid. Door fiscale illusie van de kiezer zijn bezuinigingen op overdrachten aan
gemeenten minder zichtbaar en nationale politici worden minder afgerekend op gemeentelijk beleid dan op het
eigen nationaal beleid. Ook ambtenaren van ministeries van de centrale overheid zullen vanwege eigen belang een
voorkeur hebben voor snijden in overdrachten aan gemeenten in plaats van snijden in eigen budgetten (zie
paragraaf 2.4). Uit de voordracht van Te Wechel (1987) komt dan ook naar voren dat door de diepe recessie aan
het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw 835 miljoen gulden meer werd bezuinigd op de algemene
uitkering aan gemeenten dan een evenredig deel in de bezuinigingen van het Rijk. Ook werd er fors door de vakministeries bezuinigd op specifieke uitkeringen (zie paragraaf 5.2). In zekere zin werd er doelgericht op
gemeentelijke overdrachten bezuinigd.
Ook in reactie op de afgelopen Grote Recessie is er door de centrale overheid meer dan evenredig bezuinigd op
de algemene uitkering. Naast de trap op trap af-systematiek zijn door het kabinet Rutte II aanvullend niettaakgebonden kortingen op de algemene uitkering ingeboekt. Van der Lei (2015b) geeft een overzicht van deze
kortingen vanaf het jaar 2015. Er is sprake van: een uitname onder de noemer BTW-compensatiefonds van 310
miljoen euro, een uitname onder de noemer onderwijshuisvesting van 256 miljoen euro, een uitname onder de
noemer vergoedingen raadsleden van 18 miljoen euro, een uitname onder de noemer hergebruik scootmobielen
van 50 miljoen euro, een uitname onder de noemer maatschappelijk stage van 20 miljoen euro en een uitname
onder de noemer opschalingskorting van 975 miljoen euro. Bij elkaar bedragen deze aanvullende kortingen meer
dan 10% van de totale omvang van de algemene uitkering.
Een uitzondering op terugvallende baten uit overdrachten is de specifieke uitkering aan gemeenten voor de
verstrekking van bijstandsuitkeringen. Bij een recessie zal de werkloosheid toenemen en daarmee ook het beroep
op de bijstand. De lasten voor de bijstandsverstrekking van gemeenten stijgen daardoor ook. De omvang van de
specifieke uitkering wordt echter bepaald aan de hand van het aantal bijstandsuitkeringen en neemt dus met de
toename van het beroep op bijstand eveneens toe. De hogere specifieke uitkering voor de bijstandsverstrekking
dempt bij een recessie de dalende baten uit andere overdrachten.
~ 244 ~

Een andere uitzondering is het BTW-compensatiefonds. Bij een recessie en krimpende baten zullen bij gemeenten
ook de investeringen terugvallen. Te Wechel (1987) wijst daarbij op een verdringingseffect bij de reactie van
gemeenten op de inkomstenval als gevolg van de recessie begin jaren tachtig. Er vond destijds een verschuiving
plaats van uitgaven van het fysieke domein naar het sociale domein, dat minder kapitaalintensief was. In figuur 5.2
is goed zichtbaar dat als gevolg van de Grote Recessie de investeringsuitgaven van gemeenten ook flink zijn
teruggevallen. Door het slinken van de investeringen nemen de declaraties op het BTW-compensatiefonds af en
blijft een deel van de middelen onder het plafond van het fonds onbenut. Dat deel valt toe aan het gemeentefonds
en dempt daarmee een daling van de baten uit de algemene uitkering.
De literatuur geeft nog een andere wijze waarop centrale overheden via de financiële verhouding ombuigingen bij
gemeenten neerleggen (zie paragraaf 2.7). De centrale overheid kan ook ombuigingen realiseren door de overdracht
van taken aan gemeenten. Door bij een decentralisatie van taken niet het oude budget volledig mee te
decentraliseren wordt door de centrale overheid bespaard op de uitgaven. Daarbij kan de toekomstige groei van de
desbetreffende lasten hoger liggen dan de groei van de bijbehorende overdrachten. De ombuigingsopgaaf op de
uitgaven komt daarmee bij gemeenten te liggen. Hoewel de baten met de decentralisatie stijgen, stijgen de lasten
des te meer. Het financieringstekort van gemeenten neemt hierdoor toe.
In 2007 is bijvoorbeeld de taak huishoudelijk hulp naar gemeenten gedecentraliseerd en ontvingen gemeenten
voortaan een vergoeding voor deze taak via een integratie-uitkering. Tijdens de Grote Recessie werd door het
kabinet Rutte II vervolgens een korting op de integratie-uitkering huishoudelijke hulp ingeboekt van 610 miljoen
euro (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2013; 2014b). Door het kabinet Rutte II werden
ook alle publieke taken op het gebied van zorgvoorzieningen voor thuiswonenden en op het gebied van jeugdzorg
gedecentraliseerd. Met deze overheveling van taken naar gemeenten kregen gemeenten 7 miljard euro aan nieuwe
middelen. Maar op deze middelen was wel een efficiencykorting van 0,9 miljard euro door de centrale overheid in
mindering gebracht (Rutte & Samson, 2012).
De afhankelijkheid van overdrachten verschilt sterk tussen gemeenten.
De baten uit overdrachten van gemeenten vormen in samenhang met een economische recessie ook in Nederland
een belangrijk risico op financiële stress bij gemeenten. Das (2017) schat het gewogen gemiddelde van de
overdrachten van het Rijk aan gemeenten in 2015 op 58,3% van de totale baten van gemeenten. In tabel 5.3 komt
dit gemiddelde voor 2017 exclusief de overdrachten uit het BTW-compensatiefonds uit op 59,8%. De overdrachten
van de centrale overheid hebben een herverdelingsfunctie. De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt
kosten georiënteerd onder gemeenten verdeeld en houdt rekening met verschillen in de belastingcapaciteit
onroerende-zaakbelastingen. De ene gemeente wordt dus geconfronteerd met een grotere inkomstenval door
kortingen op de algemene uitkering dan de andere gemeente. Er is verschil in gevoeligheid tussen gemeenten voor
kortingen op deze overdrachten.
Allers (2009) wees er aan het begin van de Grote Recessie al op dat de gevoeligheid van gemeenten voor
bezuinigingen op overdrachten van de centrale overheid sterk uiteenloopt. Kwakkel & Allers (2015) geven in de
Atlas rijksuitkeringen aan gemeenten 2015 een beeld van de verschillen in hoogte van de overdrachten aan individuele
gemeenten. Het totaalbedrag aan overdrachten per inwoner loopt volgens Kwakkel & Allers uiteen tussen een
afwijking van min 51% voor de gemeente Midden-Delfland ten opzichte het landelijk gemiddelde bedrag per
inwoner en een van plus 78% voor de gemeente Heerlen.24
De grote verschillen in gevoeligheid voor kortingen op overdrachten tussen gemeenten liggen in belangrijke mate
in de uitgangspunten van de verdeling van die overdrachten opgesloten. De verdeling van de algemene uitkering
houdt rekening met de belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen van een gemeente met negatieve maatstaven
voor de waarde woningen en de waarde niet-woningen. Bij hogere waarden van de woningen en hogere waarden
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van de niet-woningen ontvangt een gemeente minder geld uit de algemene uitkering, omdat de gemeente zelf wordt
geacht meer geld met de onroerende-zaakbelastingen op te halen.
De waarde van de woningen en de waarde van de niet-woningen hangen echter sterk samen met de hoogte van de
inkomens van de inwoners en met de economische bedrijvigheid. Bij lagere inkomens en minder bedrijvigheid
zullen de vastgoedprijzen lager liggen. De algemene uitkering verevent via het verdeelstelsel echter ook voor
verschillen in de sociale structuur en hanteert daarvoor maatstaven als het aantal huishoudens met een laag
inkomen, het aantal uitkeringsontvangers en het aantal bijstandsontvangers. In gemeenten met lage waarden voor
de woningen en niet-woningen is in de regel het aantal huishoudens met een laag inkomen relatief hoger evenals
het aantal uitkeringsontvangers en het aantal bijstandsontvangers relatief hoger liggen. Daardoor cumuleren de
verschillen tussen gemeenten in de hoogte van overdrachten van de centrale overheid in de inkomensmix.
In middelgrote en grote steden is in de regel sprake van een grotere sociale problematiek. De algemene uitkering
verevent ook voor de centrumfunctie van een gemeente. Steden, die kampen met een hogere werkloosheid en
daardoor lage waarden woningen en niet-woningen hebben, krijgen vanwege de centrumfunctie ook meer geld uit
de algemene uitkering.
Allers (2010) geeft aan dat er bij de financiële verhouding in Nederland sprake is van een zogenaamde
behoeftigheidsindex. Gemeenten met een hoge algemene uitkeringen ontvangen ook relatief veel geld uit andere
overdrachten van de centrale overheid, zoals specifieke uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen. Tussen de
hoogte van de bijdrage uit de algemene uitkering en de hoogte van de bijdragen uit andere uitkeringen aan een
gemeente is sprake van een zeer sterk verband. Gemeenten met een hoge algemene uitkering hebben ook hoge
ontvangsten uit specifieke uitkeringen, integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen.
Op grond van de hiervoor beschreven architectuur van de financiële verhouding met de centrale overheid zijn
tussen gemeenten grote verschillen in het aandeel van de baten uit overdrachten te verwachten. De afhankelijkheid
van individuele gemeenten van overdrachten kan in kaart worden gebracht met een financieel kengetal, dat de totale
overdrachten in procenten van de totale baten voor mutaties van de reserves uitdrukt. Dit financiële kengetal noem
ik de afhankelijkheidsratio. De afhankelijkheidsratio is daarmee een maat voor de gevoeligheid van een gemeente
voor kortingen op overdrachten van de centrale overheid.
Figuur 5.4 geeft de afhankelijkheidsratio’s van gemeenten in het jaar 2016. Voor de berekening van de
afhankelijkheidsratio’s zijn voor het in beeld brengen van de specifieke uitkeringen aan individuele gemeenten
alleen de specifieke uitkeringen voor de bijstandsverstrekking (incl. BBZ), het onderwijsachterstandenbeleid en de
regeling heroïnebehandeling verwerkt. Deze drie specifieke uitkeringen zijn goed voor 95% van het totaalbedrag
aan verstrekte specifieke uitkeringen aan gemeenten.25
De mediaan van de afhankelijkheidsratio’s van alle gemeenten ligt op 61%. Het eerste kwartiel ligt op 54% en het
derde kwartiel ligt op 65%. De spreiding lijkt op basis van deze uitkomsten mee te vallen. Het gemiddelde van de
20 gemeenten met de hoogste afhankelijkheidsratio’s bedraagt echter 74%. Het gemiddelde van de 20 gemeenten
met de laagste afhankelijkheidsratio’s bedraagt slechts 37%.
De gemeenten Pekela en Appingedam zijn met een afhankelijkheidsratio van 80% het meest afhankelijk van
overdrachten. De gemeenten met een hoge afhankelijkheid liggen voornamelijk in de periferie van Nederland,
namelijk in Noord Friesland, Groningen en Zuid-Limburg. De gemeente Blaricum met een afhankelijkheidsratio
van 22% en de gemeente Woudenberg met 28% zijn het minst afhankelijk van overdrachten. Deze twee gemeenten
hebben een goede sociale structuur, liggen op zandgrond en hebben geen centrumfunctie. Bij de twintig gemeenten
met de laagste afhankelijkheid zitten de vijf Waddeneilanden. Naast de onroerende-zaakbelastingen is de
toeristenbelasting voor deze eilanden een tweede eigen belastinggebied van betekenis.
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In figuur 5.4 is op de Y-as de schaal opgenomen voor de omvang van de eigen belastingen van individuele
gemeenten in procenten van de baten voor mutatie van de reserves. Er is slechts sprake van zeer zwak negatief
verband met de afhankelijkheidsratio’s. De correlatiecoëfficiënt bedraagt -27% en de R-kwadraat bedraagt 7%. In
de figuur is zichtbaar dat de hogere inkomsten uit eigen belastingen bij slechts een deel van de gemeenten de afname
van de afhankelijkheidsratio zichtbaar verklaren. De structuurkenmerken voor een kosten georiënteerde verdeling
van overdrachten aan gemeenten spelen klaarblijkelijk een veel grotere rol bij de afhankelijkheid van overdrachten
van veel gemeenten.
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Figuur 5.4, Afhankelijkheidsratio en de eigen belastingen in % van de baten 2016. Bronnen: eigen bewerking van jaarrekeningen 2016
gemeenten; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, spreadsheet januari 2017 met uitkeringen uit het gemeentefonds aan
individuele gemeenten 2016; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, spreadsheet budgetten en lasten Participatiewet 2004-2018,
versie januari 2018; Besluit specifieke uitkering gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid 2011-2017 van 23 augustus 2010 en overzicht Dienst
Uitvoering Onderwijs met verdeling specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid; Regeling heroïnebehandeling (Staatscourant
2016/14895); en Centraal Bureau voor de Statistiek, Statline, belastingen en heffingen individuele gemeenten 2016.

Een inkomensval als gevolg van kortingen op overdrachten van de centrale overheid pakt, gegeven de grote
spreiding van de uitkomsten voor de afhankelijkheidsratio’s, voor een gemeente met een hoge afhankelijkheid
aanzienlijk zwaarder uit dan voor een gemeente met een lage afhankelijkheid en verkleint de financiële
begrotingsruimte meer. De afhankelijkheid van overdrachten is daarom als variabele van de samenstelling van de
baten een factor van betekenis om rekening mee te houden bij een oordeel over de houdbaarheid van financiën
van een gemeente.
De gevoeligheid voor conjunctuur van de eigen belastingen en de overige baten.
Gegeven de grote afhankelijkheid van veel gemeenten van overdrachten kan voor de andere inkomstenbronnen
van gemeenten gesproken worden van overige baten. Die overige baten bestaan naast de eigen belastingen
grotendeels uit profijtheffingen, subsidies, rente en dividenden. Wat is de gevoeligheid van de eigen belastingen en
de overige baten en in sommige gevallen van de bijbehorende lasten voor de gevolgen van een economische
recessie? Hierna wordt deze gevoeligheid van de eigen belastingen en de verschillende te onderscheiden overige
baten en bijbehorende lasten beschreven.
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Eigen belastingen - Nederland kent een gesloten belastingstelsel voor gemeenten. Gemeenten mogen alleen de
belastingen heffen die in de Gemeentewet staan opgesomd. Op grond van de Gemeentewet mogen gemeenten
onroerende-zaakbelastingen bij eigenaren van woningen, eigenaren van niet-woningen en gebruikers van nietwoningen heffen. Daarnaast mogen gemeenten roerende-zaakbelasting, baatbelasting, forensenbelasting,
toeristenbelasting, parkeerbelasting, hondenbelasting, reclamebelasting en precariobelasting heffen.
De onroerende-zaakbelastingen zijn met 3.776 miljoen euro aan baten van alle gemeenten in 2016 (tabel 5.3) veruit
de grootste belastingbron en bestaan uit drie heffingstarieven over de waarde van grondgebonden onroerende
zaken. Er zijn echter tien gemeenten die in 2016 hogere baten uit andere belastingen hadden. De hogere baten uit
andere belastingen zijn voornamelijk afkomstig uit de toeristenbelasting. Enkele gemeenten hebben (ook) relatief
hoge baten uit de parkeerbelasting. Onder de tien gemeenten met de hogere baten uit andere belastingen zitten de
vijf Waddeneilanden en drie kustgemeenten in Zeeland.
Bij een economische recessie kunnen de waarden van woningen en niet-woningen dalen. De baten uit de
onroerende-zaakbelastingen lijken daarom op het eerste gezicht gevoelig voor een economische recessie. Dat is
echter niet het geval, omdat gemeenten bij het begroten van de baten uit de onroerende-zaakbelastingen sturen op
de totale belastingopbrengst. De totale opbrengst wordt jaarlijks bijgesteld voor koopkrachtbehoud van deze baten
en eventueel voor het bekostigen van beleidswijzingen. De heffingstarieven worden vervolgens van de beoogde
belastingopbrengst afgeleid. Bij een sterke stijging van de verkoopprijzen van woningen en niet-woningen worden
de heffingstarieven onroerende-zaakbelastingen dus neerwaarts bijgesteld. Bij een sterke daling van de
verkoopprijzen van woningen en niet-woningen worden de heffingstarieven juist naar boven bijgesteld. De
onroerende-zaakbelastingen maken daarbij maar een klein aandeel uit van de totale nationale belastingdruk op
burgers en bedrijven.
Tussen gemeenten vindt wel maatstafcompetitie plaats aan de hand van de hoogte van de onroerendezaakbelastingen per huishouden (Allers & Elhorst, 2005) aan de hand van de publicaties van het COELO en het
Centraal Bureau voor de Statistiek en journalistieke artikelen over deze publicaties. De onroerende-zaakbelastingen
zijn voor de belastingbetaler zeer zichtbaar. De belasting wordt jaarlijks rechtstreeks bij de belastingplichtigen in
rekening gebracht. Vanwege deze zichtbaarheid is er maatschappelijk aandacht voor de hoogte en de stijging van
de onroerende-zaakbelastingen als onderdeel van de lokale woonlasten ten opzichte van de gemeenten in de regio.
Lokale politici houden bij het vaststellen van de heffingstarieven voor de onroerende-zaakbelastingen rekening met
deze maatschappelijke aandacht voor de lokale woonlasten.
Hildreth & Miller (2002) vinden dat de diversiteit van de belastinggrondslagen moet worden meegewogen bij een
oordeel over de hoogte van de schuld die een lokale overheid kan dragen (zie paragraaf 2.7). Het aandeel van de
baten uit belastingen van de top tien belastingbetalers in de totale baten uit belastingen is een maat of een lokale
overheid gevoelig is voor wijzigingen in economische structuur en daarmee een factor van betekenis voor de schuld
die een lokale overheid kan dragen. Hoe lager dit aandeel is, des te hoger is volgens Hildreth & Miller de schuld
die een lokale overheid kan dragen. Een lokale overheid is dan beter in staat problemen in een bepaalde
economische sector op te vangen door hogere belastingtarieven.
Door de grote afhankelijkheid van Nederlandse gemeenten van overdrachten van de centrale overheid, de
verevening voor verschillen in belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen, en de kleine rol van de overige eigen
belastingen speelt de diversiteit van de belastinggrondslag van gemeenten in Nederland over het algemeen geen
grote rol. Het aandeel van de baten uit eigen belastingen in de totale baten is klein en bij een daling van de
belastinggrondslagen waarde woningen en waarde niet-woningen ten opzichte van de rest van het land, neemt de
algemene uitkering toe door de verevening van verschillen in belastingcapaciteit.
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De totale opbrengst uit de overige belastingen bedraagt in 2016 met 1.350 miljoen euro 26% van de baten uit eigen
belastingen en 2,3 % van de totale baten (tabel 5.3). Deze inkomstenbron is daarmee klein van betekenis voor
gemeenten. Voor een aantal individuele gemeenten zijn de inkomsten uit de overige belastingen echter substantieel.
Daarbij is, zoals eerder is aangegeven, vooral een rol weggelegd voor de toeristenbelasting en voor de
parkeerbelasting. De baten uit overige belastingen bedragen voor de twintig gemeente met het hoogste percentage
gemiddeld 10% van de totale baten. Van de overige belastingen kunnen juist de baten uit de toeristenbelasting en
de parkeerbelasting bij een recessie dalen, doordat mensen bij hun vrijetijdsbesteding op uitstapjes bezuinigen.
Heffingen en leges - Voor de heffingen en leges voor de levering van goederen en diensten mogen gemeenten van
artikel 15.33 Wet milieubeheer en artikel 229b Gemeentewet ten hoogste kostendekkende tarieven vragen.
Belangrijke heffingen en leges zijn de rioolheffing, de afvalstoffenheffing, de secretarieleges, leges
bouwvergunningen en begrafenisrechten. In de kostendekkende tarieven van deze heffingen en leges mag een
redelijke vergoeding worden opgenomen voor de financiering van het bezit dat voor de desbetreffende levering
van goederen en diensten wordt ingezet.
Van de heffingen en leges zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, die in 2016 samen 5,7% van de totale
baten uitmaakten, qua omvang veruit de belangrijkste (tabel 5.3). De afvoer van huishoudelijk afval en afvalwater
is een basisvoorziening en daarom tamelijk ongevoelig voor een economische recessie. Daarbij betreffen beide
activiteiten een overheidsmonopolie. Bij een recessie kunnen de leges uit bouwvergunningen wel terugvallen, omdat
de bouwactiviteiten stilvallen. De apparaatskosten van de vergunningverlening dalen daarbij niet automatisch mee,
zodat er per saldo een verlies ontstaat. De leges uit bouwvergunningen in 2016 bedroegen 0,8% van de totale baten
(tabel 5.3).
Prijzen - Gemeenten kunnen ervoor kiezen goederen en diensten te leveren tegen privaatrechtelijke prijzen. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij de kavelverkoop van de bouwgrondexploitatie. Dan geldt de bepaling uit de
Mededingingswet dat voor de levering van goederen en diensten ten minste de integrale kostprijs in rekening wordt
gebracht. Deze integrale kostprijs moet minimaal een rentevergoeding voor de financiering van het bezit dat voor
de levering van de desbetreffende goederen diensten wordt ingezet, bevatten.
De inkomsten uit deze profijtheffingen zijn wel gevoelig voor een economische recessie. Zo kan bij een
economische recessie de vraag naar nieuwe woningen en bedrijventerreinen stilvallen, waardoor de baten uit de
bouwgrondexploitatie van gemeenten sterk terugvallen. De lasten van gemeenten aan de bouwgrondexploitatie
zullen pas op afstand deze inkomstenontwikkeling bij een val volgen, zodat per saldo enkele jaren sprake is van
verliezen. Daarbij dalen grondprijzen en wordt de voorraad bouwgrond in bezit van gemeenten minder waard. Er
wordt daarom ook een vermogensverlies geleden. Berns et al. (2013) schatten het totale genomen en verwachte
verlies van de Nederlandse gemeenten op de bouwgrondexploitatie als gevolg van de Grote Recessie op een bedrag
tussen de vier en zes miljard euro.
In 2016 bedroegen de baten uit de bouwgrondexploitatie 5,3 miljard euro. Deze baten zijn met 9,1% van de totale
baten in 2016 substantieel (tabel 5.3). Ook de andere baten van gemeenten uit profijtheffingen van economische
activiteiten zijn substantieel. Tegenover deze baten staan echter ook bijna even hoge lasten, zodat het saldo bij de
grondexploitatie (en de overige economische activiteiten) in de eerste plaats leidend is. De baten uit de
bouwgrondexploitatie zijn ongelijk verdeeld onder gemeenten. Bij meerdere gemeenten is het aandeelpercentage
van deze baten en de kans op aanzienlijke verliezen dan ook groot.
Rente - Gemeenten zijn verplicht hun banktegoeden boven een bepaalde drempel bij de schatkist van de centrale
overheid aan te houden. Daarvoor krijgen ze een rentevergoeding die gelijk is aan de rente waartegen de staat zelf
vreemd geld aantrekt. Van de Wet financiering decentrale overheden mogen gemeenten, als sprake is van een
publiek belang, geld uitlenen aan verbonden partijen en aan derden. Van de Mededingingswet moet dan een
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marktconforme vergoeding in rekening worden gebracht, maar een gemeenteraad kan aangeven dat de rente
vanwege het publiek belang met een rentesubsidie wordt verlaagd. Gemeenten lenen geld aan verbonden partijen
en aan derden in de regel dan ook uit tegen een lagere rente dan commerciële banken. De opslag bovenop de rente
waartegen gemeenten zelf geld kunnen lenen, weerspiegelt dan niet het wanbetalingsrisico.
Bij een economische recessie lopen gemeenten een grotere kans op wanbetaling van rente en aflossingen op de
door de gemeente uitgeleende gelden. Dit risico op een vermogensverlies is substantieel, omdat gemeenten onder
andere geld uitlenen aan partijen die bij banken niet terecht kunnen. Vanwege het verplicht stallen van geldmiddelen
bij de schatkist van de centrale overheid en de wettelijke eis dat tegoeden alleen in euro’s mogen worden
aangehouden, is het risico op een vermogensverlies op uitzettingen van gemeenten daarentegen nihil.
In 2016 bedroegen de werkelijke gemeentelijke baten uit rente 438 miljoen euro, maar daar stonden lasten aan
rentevergoedingen op geleende gelden en rekeningcourantkredieten tegenover van 1.212 miljoen euro (bron:
Centraal Bureau voor de Statistiek, Nationale Rekeningen 2016). Per saldo is er bij het merendeel van de gemeenten
sprake van een rentelast, omdat ze een netto schuld hebben. Bij individuele gemeenten is het mechanisme van
kredietrantsoenering niet werkzaam. De Nederlandse overheid als geheel is echter wel aan het mechanisme van
kredietrantsoenering onderhevig en voor gemeenten geldt dezelfde kredietrating als voor de centrale overheid.
Normaal zal bij een economische recessie de rente dalen door de afnemende vraag naar geld, maar de risicopremies
in de rentevergoedingen voor leningen zullen stijgen. Als de nationale overheid door een recessie zelf te maken
krijgt met een oplopende schuld door tegenvallende belastinginkomsten, stijgende uitgaven en een traag
ombuigingsproces, dan kan de rentevergoeding voor leningen aan de Nederlandse overheid door
kredietrantsoenering stijgen. De kredietwaardigheid van de Nederlandse overheid kan bij een economische recessie
namelijk afnemen. Daarmee stijgt dan ook de marktrente van nieuwe leningen aan gemeenten.
Gemeenten die per saldo een rentelast hebben, worden bij een hogere rente voor Nederlandse staatsobligaties met
hogere rentelasten voor nieuwe financieringen met vreemd vermogen geconfronteerd. Hoe snel deze lasten aan
rente in dat geval stijgen, hangt af van de samenstelling van het financieel vermogen en de behoefte aan aanvullende
financiering met vreemd vermogen. Het tempo waarmee financieel vermogen door herfinanciering wordt ververst,
hangt af van de rentevaste perioden van de leningen en de omvang van de rekeningcourant kredieten, waaruit de
portefeuille vreemd vermogen (en uitgezette leningen) is opgebouwd.
Dividenden - Gemeenten bezitten aandelen in overheidsbedrijven, zoals aandelen in de Bank Nederlandse
Gemeenten, waterleidingbedrijven, sociale werkvoorzieningsschappen, energienetwerkbedrijven en
havenbedrijven. Meerdere van deze bedrijven keren dividend uit. Bij een recessie zal de winstgevendheid van een
aantal van deze bedrijven afnemen en komen er minder baten uit dividenden binnen.
De netto winst van de Bank Nederlandse Gemeenten bijvoorbeeld kwam in 2016 uit op 369 miljoen euro. Deze
bank bezat eind 2016 een eigen vermogen van 4,5 miljard euro en daarmee bedroeg het netto rendement 8%. Van
deze winst werd echter maar 91 miljoen euro, oftewel 25%, uitgekeerd aan de aandeelhouders, waaronder
gemeenten (Het Financieel Dagblad, 14 maart 2017, pag. 6). Voor de Grote Recessie lag dit uitkeringspercentage
voor het dividend op 50% van de winst. In 2017 bedroeg de winst 393 miljoen euro en is het uitkeringspercentage
in lijn met de economische conjunctuur opgehoogd naar 37,5% (Binnenlands Bestuur, 12 maart 2018).
Sociale werkvoorzieningsschappen daarentegen zijn door de gemeente gesubsidieerde bedrijven en de bijdrage van
het Rijk aan gemeenten voor deze subsidies is in meerdere gevallen ontoereikend, zodat gemeenten zelf ook geld
moeten bijpassen. Tijdens de recessie is achtereenvolgens door de kabinetten Rutte I en Rutte II besloten tot een
efficiencykorting op de bijdrage aan gemeenten per werknemer die valt onder het oude regiem van de Wet Sociale
Werkplaatsen. Die bijdrage van circa 25.900 euro in 2014 wordt geleidelijk verlaagd naar 22.700 euro in 2022.
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Daarbij is bepaald dat de bestaande werknemers hun oude (loon-) rechten behouden. De subsidie van gemeenten
per werknemer lag in 2014 echter hoger dan 25.900 euro (Vereniging Nederlandse Gemeenten, 8 augustus 2013).
In plaats van dalende dividenden is bij het overgrote deel van deze overheidsbedrijven sprake van stijgende
tekortfinanciering door gemeenten met aanvullende subsidies.
De gevolgen van de Grote Recessie voor de baten van de Nederlandse gemeenten.
Ter ondersteuning van de voorgaande analyse kan als praktijkvoorbeeld de daling van de baten van gemeenten als
gevolg van de Grote Recessie in beeld worden gebracht. Figuur 5.5 geeft de reële ontwikkeling van de
inkomstenbronnen van de gezamenlijke gemeenten over de periode 2009-2016. Daarbij zijn de bedragen
weergegeven in constante prijzen 2009 door ze te corrigeren voor inflatie met het prijspeil Nationale bestedingen.
Dat is voor deze periode ook de deflator waarmee de omvang van de algemene uitkering werd gecorrigeerd voor
inflatie.
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Figuur 5.5, Reële ontwikkeling van de baten van gemeenten 2009-2016 tegen constante prijzen 2009. Bronnen: eigen bewerking van Centraal
Bureau voor de Statistiek, Statline, Nationale Rekeningen 2009-2016, baten en lasten gemeenten volgens overheidsadministratie 2009-2016,
belastingen, heffingen en leges gemeenten 2009-2016; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mei-circulaires gemeentefonds
2009-2017, september-circulaires gemeentefonds 2008-2016, onderhoudsrapporten specifieke uitkeringen 2010-2017; Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, spreadsheet budgetten en lasten Participatiewet 2004-2018, versie januari 2018; en Centraal Planbureau (2016a),
spreadsheet bij Middellange termijnverkenning 2018-2021.

In figuur 5.5 en de navolgende analyse ontbreekt de toevoeging van de gelden van de twee omvangrijke
decentralisaties op het gebied jeugdzorg en zorgvoorzieningen in 2015 van 7,3 miljard euro. Ook ontbreken de
inkomsten van gemeenten uit de verkoop van de aandelen van de energiebedrijven Nuon en Essent in 2009 van
5,7 miljard euro. Beide effecten zijn weggelaten om de gevolgen van de recessie op de baten van gemeenten beter
in beeld te krijgen.
Bij elkaar dalen de reële baten van gemeenten over de periode 2009-2016 met 8,1 miljard euro. Daarmee komt de
reële inkomensval uit op 15% en nominale inkomensval uit op 9% van de baten in 2009. Nominaal bedraagt deze
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val 5,3 miljard euro. Uit figuur 5.5 is duidelijk op te maken dat de val aan baten bij gemeenten voornamelijk
voortkomt uit de overdrachten van de centrale overheid, de bouwgrondexploitatie en de overige baten.
De overdrachten van de centrale overheid aan gemeenten (exclusief bekostiging personeel en materiaal openbaar
onderwijs) zijn in 2016 reëel met 13% afgenomen ten opzichte van het jaar 2009. Deze val van de reële baten uit
overdrachten met 3,7 miljard euro wordt gedempt door een stijging van de reële baten uit de specifieke uitkering
voor de bijstandsverstrekking met 1,5 miljard euro. Het stijgen van de baten voor het verstrekken van
bijstandsuitkeringen ging gepaard met extra lasten van bijstandsuitkeringen. Exclusief de specifieke uitkering voor
de bijstandsverstrekking zijn reële inkomsten uit overdrachten met 20% afgenomen.
Bij de daling van de overdrachten voor re-integratie-activiteiten en de sociale werkvoorziening van 1,8 miljard euro
zijn daarentegen voor een flink deel ook de lasten een op een weggevallen door de taakversobering op het gebied
van het aanbieden van re-integratietrajecten en door het dalende aantal werknemers in de sociale werkvoorziening
dat onder het oude regiem van het beschut werk viel. De efficiencykorting op de bijdrage per werknemer voor de
sociale werkplaatsen over de jaren 2015 en 2016 bedraagt 126 miljoen euro. 26
Opvallend is de grote daling aan baten uit de overige specifieke uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen met 2,0
miljard euro. Bij de eerdergenoemde sanering van de specifieke uitkeringen zijn in de periode 2009-2016 naast de
overheveling van specifieke uitkeringen naar het gemeentefonds ook veel specifieke uitkeringen verdwenen.
Opvallend is ook de beperkte afname van de algemene uitkering met reëel 0,8 miljard euro. Enerzijds komt dit
door de middelen die onder het plafond van het BTW-compensatiefonds overbleven en in de algemene uitkering
vloeiden. Anderzijds komt dit doordat de zogenaamde opschalingskorting op de algemene uitkering van het kabinet
Rutte II voor nominaal 0,8 miljard euro in de periode na 2016 wordt gerealiseerd. Deze korting is door het kabinet
Rutte III onder de noemer apparaatskorting overgenomen.
De afgelopen twee decennia hebben gemeenten op grote schaal openbare scholen op afstand gezet door ze onder
te brengen in zelfstandige schoolbesturen. Daardoor daalden de bijdragen aan gemeenten voor de bekostiging van
het personeel en materiaal van openbare scholen in de periode 2009-2016 reëel met 0,4 miljard euro.
Bij de bouwgrondexploitatie vielen de reële baten met 2,9 miljard euro (37%) terug. Deze inkomstenval moesten
gemeenten compenseren door de lasten van de bouwgrondexploitatie omlaag te brengen. De daling van de overige
baten met reëel 0,9 miljard euro (11%) betreft voornamelijk minder baten uit economische activiteiten en Europese
subsidies. De val aan baten uit economische activiteiten moesten gemeenten compenseren door de bijbehorende
lasten van deze activiteiten omlaag te brengen. De daling van de reële baten uit heffingen en leges met 0,5 miljard
euro komt hoofdzakelijk door de dalende kosten van de afvalverwijdering. Daardoor konden de tarieven voor de
afvalstoffenheffing ook dalen.
De reële baten uit rente en dividenden zijn in de periode 2009-2016 eveneens gedaald. Tijdens de recessie is de
rente op Nederlandse staatsobligaties niet gestegen maar gedaald. Hierdoor vielen de rente-inkomsten van
gemeenten terug en daalden de rente-uitgaven. Tegenover de lagere baten uit rente van reëel 0,5 miljard euro staat
een daling van de reële rentelasten met 0,4 miljard euro (Centraal Bureau voor de Statistiek, Nationale Rekeningen
2009-2016). De reële baten uit dividenden namen door de recessie met 0,3 miljard euro af.
Tijdens de recessie zijn de baten uit bouwvergunningen ook sterk teruggevallen. In 2013 bedroegen deze baten
nominaal nog maar 65% van de baten in 2008 (eigen berekening op basis van gegevens op Statline van het Centraal
Bureau voor de Statistiek). De baten uit bouwvergunningen zijn in 2016 echter weer opgeveerd en hebben daarom
in figuur 5.5 een verwaarloosbaar effect op de val van de inkomsten. De secretarieleges zijn tijdens de periode
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2009-2016 nominaal met ongeveer 10% gedaald (eigen berekening op basis van gegevens op Statline van het
Centraal Bureau voor de Statistiek), maar in de periode 2014-2016 eveneens weer opgeveerd.
Zowel de reële baten uit de onroerende-zaakbelastingen als de reële baten uit de overige belastingen zijn met
respectievelijk 0,6 miljard euro en 0,4 miljard euro behoorlijk gestegen. De eigen belastingen zijn tijdens de recessie
aanzienlijk meer verhoogd dan nodig was om de uitholling van de koopkracht door inflatie en bevolkingsgroei
teniet te doen. De baten uit de parkeerbelastingen en de toeristenbelastingen hebben in de periode 2009-2016 ook
geen hinder van de recessie ondervonden.
Samengevat is de val aan inkomsten in de periode 2009-2016 als gevolg van de Grote Recessie vooral veroorzaakt
door ombuigingen door de centrale overheid op overdrachten aan gemeenten en door de val aan inkomsten uit de
bouwgrondexploitatie. Ook de overige inkomsten, die vooral afkomstig zijn uit profijtheffingen voor economische
activiteiten, zijn behoorlijk teruggevallen. De eigen belastingen hebben juist voor meer inkomsten gezorgd en
hebben een klein deel van de val aan inkomsten opgevangen. De vergoeding van de centrale overheid voor de
bijstandsverstrekking is als gevolg van de recessie toegenomen om de hogere uitgaven van gemeenten voor de
bijstandsverstrekking te vergoeden.
Wat in de volgende paragrafen en hoofdstukken terugkeert.
De samenstelling van de baten en lasten van een gemeente bepaalt als onderdeel van de financiële structuur in
belangrijke mate het tempo waarmee de netto schuldquote stijgt door de gevolgen van een economische recessie
op deze baten en lasten. De samenstelling van de baten en lasten loopt tussen gemeenten uiteen en daardoor wordt
de ene gemeente harder door een slechtweer-scenario geraakt dan de andere gemeente. De samenstelling van de
baten en lasten is daarmee een belangrijk aandachtpunt van de financiële structuur van een gemeente die de
financiële ruimte bij de voorwaarde van houdbare gemeentefinanciën bepaalt. Deze conclusie keert terug in
paragraaf 5.6 en in hoofdstuk 6.
De samenstelling van de baten en lasten van gemeenten wordt voor een groot deel bepaald door de financiële
verhouding tussen de centrale overheid en gemeenten. Het aandeel van de baten uit overdrachten is met 59,8% in
2017 in Europees perspectief hoog. Bij een economische recessie van omvang moet de centrale overheid ook
ombuigen en daarbij worden deze overdrachten aan gemeenten in de praktijk juist onevenredig hard geraakt. Er
bestaan grote verschillen tussen gemeenten in baten uit overdrachten van de centrale overheid. De
afhankelijkheidsratio’s van gemeenten lopen in 2016 uiteen van 22% tot en met 80%. De afhankelijkheid van
overdrachten bepaalt daarmee verschillen tussen gemeente in financiële begrotingsruimte bij de voorwaarde van
houdbare gemeentefinanciën. Deze conclusie keert terug in paragraaf 5.6 en in hoofdstuk 6.
Het eigen belastinggebied van gemeenten maakt 9% uit van de totale baten in 2017 en dat is in Europees perspectief
erg klein. Van de eigen belastingen zijn de onroerende-zaakbelastingen bij de meeste gemeenten veruit het grootste
in omvang. Gebrek aan diversiteit van de belastingrondslagen speelt geen rol bij de Nederlandse gemeenten bij het
ontstaan van financiële stress, omdat de eigen belastingen ten opzichte van de totale baten klein in omvang zijn en
de algemene uitkering verevent voor verschillen in belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen tussen
gemeenten. De onroerende-zaakbelastingen zijn tamelijk ongevoelig voor de gevolgen van een economische
recessie, omdat deze belastingen relatief weinig belastingdruk veroorzaken en de opbrengst niet wordt vastgesteld
door een politieke afweging over de impact van het tarief op de koopkracht van de belastingplichtigen, maar door
een afweging over koopkrachtbehoud van de belastingopbrengst. De baten uit de eigen belastingen zijn in de
periode 2009-2016 als gevolg van de recente Grote Recessie niet gedaald maar gestegen. Deze conclusies keren
terug in de paragrafen 5.5 en 5.6 en in hoofdstuk 6.
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Bij een economische recessie lopen gemeenten op de uitgeleende gelden een verhoogde kans op een
vermogensverlies door wanbetaling. Ook kan dan de rente die gemeenten voor leningen moeten betalen, stijgen,
omdat de kredietwaardigheid van de Nederlandse (centrale) overheid daalt door de gevolgen van de recessie op de
overheidsfinanciën van de centrale overheid. De vertaling van een stijgende rente naar de financiën van een
gemeente hangt af van de samenstelling van het financieel vermogen en van de behoefte aan aanvullende
financiering met vreemd vermogen. De samenstelling van het financieel vermogen bepaalt de behoefte aan
herfinanciering en daarmee voor een belangrijk deel hoe snel een stijgende marktrente door wordt vertaald naar
stijgende rentelasten. Deze conclusies keren terug in paragraaf 5.6 en in hoofdstuk 6.
Bij de baten van gemeenten uit wettelijke heffingen is sprake van een overheidsmonopolie en betreffen de
activiteiten basisvoorzieningen. Deze baten worden daarom nauwelijks door een recessie geraakt. De baten uit
economische activiteiten daarentegen, waaronder de bouwgrondexploitatie, kunnen bij een economische recessie
sterk terugvallen. Bij de bouwgrondexploitatie bestaat daarbij de kans dat een gemeente een vermogensverlies leidt
op de voorraden bouwgrond. Bij een val aan baten uit economische activiteiten ontstaat een financieringstekort
waardoor de netto schuld oploopt en moet een gemeente de bijbehorende lasten voor het stabiliseren van de netto
schuldquote omlaag brengen. Deze conclusies keren terug in paragraaf 5.6 en in hoofdstuk 6.

§ 5.5 Ombuigingen, de flexibiliteit van de baten en lasten en het investeringsniveau.
Een terugval van de economische groei of stagnatie vergt in de regel ombuigingen van een gemeente, omdat de
groei van de inkomsten stagneert of de inkomsten zelfs dalen. Daarbij kunnen door stagnatie van de economie de
uitgaven voor bijvoorbeeld het armoedebeleid toenemen. Ook een (natuur-)ramp kan tot stijgende uitgaven en
dalende inkomsten leiden. Door de dalende inkomsten en de stijgende uitgaven als gevolg van een economische
recessie loopt de netto schuldquote op. Dit ten eerste doordat met de dalende baten en stijgende lasten een
exploitatietekort ontstaat en het financieringsresultaat verslechtert. En ten tweede doordat de baten in de noemer
van de netto schuldquote dalen. Er is daardoor sprake van een bijkomend noemereffect.
Met een alsmaar oplopende netto schuldquote door een slechtweer-scenario wordt de toekomstige financiële
begrotingsruimte door de alsmaar stijgende schuldverplichtingen op den duur negatief. Om het oplopen van de
netto schuldquote te stoppen moet een gemeente de inkomsten verhogen of de uitgaven verlagen. Met
ombuigingen moet de krimp van de financiële begrotingsruimte worden opgeheven. Voor een oordeel over de
houdbaarheid van de financiën van een gemeente is daarom inzicht nodig in de mogelijkheden om ombuigingen
te realiseren. Bij ombuigingen speelt de samenstelling van de inkomsten en uitgaven een grote rol. De samenstelling
van de inkomsten en uitgaven bepaalt niet alleen hoe hard de inkomsten en uitgaven bij een slechtweer-scenario
worden geraakt. Deze samenstelling bepaalt ook in belangrijke mate het gemak waarmee een gemeente
ombuigingen kan realiseren.
De mogelijkheden voor ombuigingen en het tempo waarmee deze worden gerealiseerd, worden bepaald door de
flexibiliteit van de inkomsten en de uitgaven en de randvoorwaarden voor de hoogte van deze inkomsten en
uitgaven voor houdbare gemeentefinanciën. Naast een houdbare gemeenteschuld moet immers ook sprake zijn
van een aanvaardbaar niveau van uitgaven aan investeringen en lopende consumptieve uitgaven aan voorzieningen
en van een aanvaardbare belastingdruk. De flexibiliteit van de inkomsten en uitgaven is daarmee van invloed op de
financiële begrotingsruimte bij de voorwaarde dat de gemeentefinanciën houdbaar zijn.
Bij ombuigingen kan een onderscheid worden gemaakt tussen maatregelen waarmee een gemeente de inkomsten
verhoogt, en maatregelen waarmee een gemeente de uitgaven verlaagt. Deze paragraaf gaat eerst in op de verschillen
in mogelijkheden van gemeenten om de inkomsten bij een economische recessie te verhogen. Daarbij wordt een
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onderscheid gemaakt tussen een structurele verhoging van de baten op de exploitatierekening en eenmalige
inkomsten uit de verkoop van niet-financieel vermogen. Vervolgens belicht deze paragraaf de verschillen in
mogelijkheden tussen gemeenten om bij een economische recessie op de lopende consumptieve uitgaven van de
exploitatierekening te bezuinigen.
Op de investeringsuitgaven kan ook worden bezuinigd door uitstel of afstel van investeringen, waaronder de
vervangingsinvesteringen. De paragraaf sluit daarom af met een bespreking van het investeringsniveau van
gemeenten.
Ombuigen door het verhogen van de inkomsten.
Ombuigen hoeft niet gelijk te staan aan bezuinigen. Voor het wegwerken van een oplopend financieringstekort
kunnen bijvoorbeeld bepaalde baten van de gemeente structureel worden verhoogd. Dat heeft als bijkomend
voordeel dat het oplopen van de netto schuldquote door het noemer-effect van deze stijgende baten sneller wordt
gekeerd. De samenstelling van de baten op de exploitatierekening bepaalt in belangrijke mate of een gemeente
tijdens een economische recessie mogelijkheden voor het verhogen van bepaalde baten heeft, zodat de val aan
inkomsten wordt gedempt. Daarbij speelt de financiële verhouding met de centrale overheid een grote rol.
Gemeenten zijn in hoge mate afhankelijk van overdrachten van de centrale overheid. Daarbij zijn er grote
verschillen tussen gemeenten in afhankelijkheid (zie paragraaf 5.4). Op de hoogte van de overdrachten hebben
gemeenten anders dan met een lobby op de nationale regering en nationale volksvertegenwoordiging geen invloed.
Wel stijgen in Nederland bij een recessie de baten uit de specifieke uitkering voor de bijstandsverstrekking, maar
daar staan stijgende lasten aan bijstandsuitkeringen tegenover. De stijgende baten voor de bijstandsverstrekking
dempen wel het noemer-effect van een oplopende netto schuldquote door bijvoorbeeld de kortingen op de andere
overdrachten.
Bij een economische recessie vallen ook de baten uit profijtheffingen voor economische activiteiten, zoals de
bouwgrondexploitatie, terug, zodat gemeenten daar eveneens niet veel van hoeven te verwachten voor het
vergroten van de inkomsten (zie paragraaf 5.4). Daarmee zijn de mogelijkheden van gemeenten om de baten
structureel te verhogen grotendeels beperkt tot de heffingen en leges voor overheidsdiensten en de eigen
belastingen.
De overheidsdiensten van de twee belangrijkste heffingen van gemeenten, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing,
zijn tamelijk ongevoelig voor een recessie, omdat het in beide gevallen basisvoorzieningen betreffen en er in beide
gevallen sprake is van een overheidsmonopolie. Maar de heffingen en leges van gemeenten mogen van de nationale
wet- en regelgeving ten hoogste kostendekkend zijn. Voor zover dit niet het geval is, kunnen gemeenten extra baten
met deze heffingen en leges genereren. Met een dergelijke verhoging van deze heffingen en leges wordt het gat met
de tot dan toe hogere lasten gedicht. De prijssubsidie wordt opgeheven.
De andere mogelijkheid van gemeenten om bij een economische recessie de structurele baten te verhogen zijn de
eigen belastingen. In Nederland geldt voor gemeenten een gesloten belastingstelsel. Als een gemeente alle door de
Gemeentewet toegestane belastingen heft, kunnen in de gemeente geen nieuwe belastingen worden ingevoerd. Het
verhogen van de belastingtarieven is dan de enige optie. De omvang van de eigen belastingen van gemeenten is
met 9% van de baten in 2017 (tabel 5.3 van paragraaf 5.4) erg klein. Van de eigen belastingen zijn de onroerendezaakbelastingen met een aandeel van 6,7% van de baten in 2017 (tabel 5.3) veruit de belangrijkste inkomstenbron.
Door het kleine aandeel van de opbrengst onroerende-zaakbelastingen in de baten is er sprake van een
vliegwieleffect. Voor het opvangen van een val van de gemeentelijke inkomsten met 1,0% moeten de gezamenlijke
gemeenten de opbrengst onroerende-zaakbelastingen met 14,9% laten toenemen.27 Uit paragraaf 5.4 blijkt dat de
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nominale inkomstenval tijdens de afgelopen recessie 9% bedroeg. Om die val aan baten met een verhoging van de
opbrengst onroerende-zaakbelastingen op te vangen moet deze opbrengst met 134% stijgen. Als daarvoor de totale
opbrengsten uit de eigen belastingen wordt genomen, moet de opbrengst uit die eigen belastingen met 101% stijgen.
De onroerende-zaakbelastingen zijn voor de belastingbetaler zeer zichtbaar. Deze belastingen worden elk jaar
rechtstreeks met een aanslag bij de belastingplichtigen in rekening gebracht. Door de grote zichtbaarheid van de
onroerende-zaakbelastingen ontstaat tegen grote verhogingen van de onroerende-zaakbelastingen al snel
maatschappelijke en vervolgens ook politieke weerstand. Deze weerstand uit zich met enige regelmaat in de
landelijke dagbladen en de nationale politiek. Aan de andere kant zijn door de kleine omvang van de onroerendezaakbelastingen de inkomenseffecten van een normale tariefsverhoging klein en zullen deze niet meteen leiden tot
een belastingvlucht.
Gemeenten hebben naast een afhankelijkheidsrelatie door de financiële verhouding met de centrale overheid ook
een afhankelijkheidsrelatie met de inwoners van de gemeente zelf. De inwoners hebben via de gemeenteraad,
waarvan ze zelf vierjaarlijks de samenstelling kiezen, invloed op het gemeentebestuur. Daarnaast zullen inwoners
en ook bedrijven bij een besluit om te verhuizen of om zich te vestigen makkelijker met de voeten tussen gemeenten
stemmen dan tussen landen. Er vindt tussen gemeenten dan ook, zoals in paragraaf 5.4 is aangegeven,
maatstafcompetitie plaats op basis van de hoogte van de onroerende-zaakbelastingen. Door het kleine aandeel van
de eigen belastingen, de zichtbaarheid van de onroerende-zaakbelastingen en de maatstafcompetitie is de financiële
ruimte die met een verhoging van de onroerende-zaakbelastingen en andere eigen belastingen kan worden
gewonnen, klein.
Tussen gemeenten bestaan echter grote verschillen in het aandeel van de onroerende-zaakbelastingen in de baten
en ook tussen het aandeel van de eigen belastingen in de baten. In figuur 5.4 variëren de baten van gemeenten uit
de eigen belastingen in 2016 tussen de 3% en 27% van de totale baten. Voor de totale opbrengst uit de onroerendezaakbelastingen liggen deze percentages in 2016 tussen 3% en 22% (eigen berekening op basis van Centraal Bureau
voor de Statistiek, Statline, balansen gemeenten; en de gemeentelijke jaarrekeningen 2016). Een vraag is echter of
gemeenten met een hoog aandeelpercentage onroerende-zaakbelastingen makkelijker ombuigingen door een
verhoging van de tarieven kunnen realiseren, omdat het vliegwieleffect kleiner is. Hebben gemeenten met een hoog
aandeelpercentage onroerende-zaakbelastingen als inkomen niet al hoge belastingen per huishouden ten opzichte
van andere gemeenten en daarom minder ruimte voor een verhoging van de tarieven, voordat een maximaal
aanvaardbaar belastingtarief is bereikt?
Vanwege de maatstafcompetitie is een vergelijking tussen de gemiddelde onroerende-zaakbelasting per woning een
maat om de belastingdruk in een gemeente te onderzoeken. De gemiddelde waarde van de woningen en ook van
de niet-woningen loopt tussen gemeenten echter behoorlijk uiteen. De algemene uitkering uit het gemeentefonds
verevent voor verschillen in de belastingcapaciteit van gemeenten, die daardoor ontstaan.
Gemeenten met een hoge waarde van de woningen en niet-woningen krijgen minder geld met de algemene
uitkering uit het gemeentefonds, omdat wordt verondersteld dat deze gemeenten juist meer onroerendezaakbelasting per woning en onroerende-zaakbelastingen per niet-woning in rekening kunnen brengen dan
gemeenten met een lage waarde van de woningen en niet-woningen. In dure woningen wonen in de regel ook
huishoudens met een hoger inkomen en die kunnen meer belasting opbrengen. Om deze redenen kan voor een
oordeel over de aanvaardbare belastingdruk en de onbenutte belastingcapaciteit die over is voor het vergroten van
de baten, beter worden uitgegaan van de tarieven onroerende-zaakbelastingen in een gemeente ten opzichte van
de tarieven in andere gemeenten.
Voor een gemeente die toegang wil tot de procedure voor artikel 12 saneringssteun vanwege financiële problemen,
geldt dan ook een eis voor de hoogte van de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen. Het samengestelde tarief
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voor de onroerende-zaakbelastingen eigenaren woningen, eigenaren niet-woningen en gebruikers niet-woningen
moet zich op een zogenaamd redelijk peil bevinden en daarvoor ten minste 120% bedragen van het gewogen
gemiddelde van dat samengestelde tarief van alle gemeenten in het voor-voorgaande jaar (jaar t-2). Het verschil
tussen de fictieve opbrengst onroerende-zaakbelastingen bij het redelijk peil en de werkelijke opbrengst
onroerende-zaakbelastingen wordt door de wetgever gezien als de onbenutte belastingcapaciteit, waarmee de baten
van een gemeente bij financiële stress kunnen worden verhoogd. Het is in Nederland een maat voor de
aanvaardbare belastingdruk in een gemeente.
Ombuigingen nemen een aantal jaar in beslag. Tijdens de periode van ombuigen worden bij een economische
recessie de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen ook jaarlijks bijgesteld. Als wordt uitgegaan van een
jaarlijkse inflatie en, ondanks de economische recessie, een positieve trendmatige groei van de economie dan ligt
de grens voor de onbenutte belastingcapaciteit hoger dan het in de vorige alinea genoemde redelijk peil van 120%
van het gewogen gemiddelde tarief van Nederland. Dat percentage moet dan worden opgehoogd met de nominale
trendmatige groei van de economie maal het aantal jaren dat de ombuigingen in beslag nemen.
Het Centraal Planbureau (2016a) schat de trendmatige nominale groei van de economie voor de periode 2018-2021
op 3,4%. Met dit groeicijfer en ombuigingen die vijf jaar duren, komt het tarief voor een aanvaardbare belastingdruk
18% hoger te liggen dan 120% van het gewogen gemiddelde tarief van Nederland. Bij een tarief dat naar boven is
afgerond op 140% van het gewogen gemiddelde tarief onroerende-zaakbelastingen in het voor-voorgaande jaar,
bedroeg in 2016 de onbenutte belastingcapaciteit van de gezamenlijke gemeenten 1,5 miljard euro en dat is 2,7%
van de baten in dat jaar.
In 2016 hadden 28 van de 390 gemeenten een hogere opbrengst onroerende-zaakbelastingen dan de opbrengst die
volgt uit het tarief voor een maximaal aanvaardbare belastingdruk van 140% van het gewogen gemiddelde tarief in
het voor-voorgaande jaar. Gemeenten hadden eind 2016 omvangrijke ombuigingen als gevolg van de economische
recessie achter de rug en dit is een mogelijke verklaring voor het hoge aantal gemeenten zonder onbenutte
belastingcapaciteit. Voor een vergelijking tussen gemeenten van de onbenutte belastingcapaciteit maakt het
gekozen percentage niet uit als bij een belastingtarief van meer dan 140% dan het gemiddelde voor de vergelijking
van gemeenten ook negatieve percentages voor de onbenutte belastingcapaciteit worden gehanteerd.
De onbenutte belastingcapaciteit van individuele gemeenten in 2016 om de inkomsten te vergroten loopt bij een
belastingtarief van 140% van het gewogen gemiddelde tarief in het voor-voorgaande jaar uiteen van 0% voor de
hierboven genoemde 28 gemeenten en 12,2% van de baten voor de gemeente met de hoogste onbenutte
belastingcapaciteit. Het eerste kwartiel ligt op 1,8%, de mediaan ligt op 3,8% en het derde kwartiel op 5,4%.28
Daarmee is er sprake van behoorlijke verschillen tussen gemeenten in de onbenutte belastingcapaciteit. De
onbenutte belastingcapaciteit is daarmee een belangrijk aandachtspunt van de financiële structuur voor een oordeel
over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
Eenmalige inkomsten uit de verkoop van niet-financieel vermogen verlagen de schuldverplichtingen.
Naast het verhogen van de structurele inkomsten met de eigen belastingen kunnen gemeenten ook niet-financieel
bezit verkopen om eenmalige inkomsten te genereren. Met de verkoop tijdens een economische recessie wordt in
de regel niet een hoofdprijs bij een dergelijke verkoop bedongen, maar met de opbrengst verbetert het financieel
vermogen wel. Als per saldo sprake is van een schuld, daalt in dat geval de netto schuld en daarmee dalen de
rentelasten. Maar de vraag is: Wint een gemeente met de verkoop van niet-financiële bezittingen wel financiële
ruimte?
Als de niet-financiële bezittingen die worden verkocht voor verlaging van de schuld, nodig zijn voor de uitoefening
van de publieke taak, moeten de productiemiddelen in het vervolg worden gehuurd. De huurlasten komen dan in
~ 257 ~

de plaats van de afschrijvingslasten en rentelasten. De desbetreffende ondernemer, waarvan de productiemiddelen
worden gehuurd, zal zelf een positief rendement willen maken en de huur bestaat dan ook uit afschrijvingslasten
en een opslag voor de financieringslasten inclusief een positief rendement. In dat geval wordt er met de verkoop
van niet-financiële bezittingen vaak geen financiële ruimte gewonnen.
Een andere mogelijkheid voor een gemeente is de verkoop van deelnemingen in bedrijven. Bij een dergelijk verkoop
wint een gemeente alleen financiële ruimte als de vrijvallende rentelasten door de verbetering van het financieel
vermogen hoger zijn dan het jaarlijks dividend en het aandeel van de gemeente in de ingehouden winst van de
desbetreffende deelneming.
Een gemeente kan voor verbetering van het financieel vermogen zijn voorraden verkleinen. Bij de Nederlandse
gemeenten gaat het dan hoofdzakelijk om de voorraden bouwgrond inclusief onderhanden werk en strategische
vastgoedposities. Deze bouwgronden en vastgoedposities zijn al betaald en bij de verkoop kunnen met de
opbrengst de schulden worden verlaagd, zodat de rentelasten dalen. Daarbij vallen ook eventuele beheerskosten
weg. Zoals eerder is opgemerkt, is bij een economische recessie de kans groot dat de verkoopprijs laag ligt.
Ombuigen door het verlagen van de lopende consumptieve uitgaven op de exploitatierekening.
Bij een val van de inkomsten en een stijging van de uitgaven door een economische recessie ontstaat in de regel
een structureel financieringstekort, waardoor de netto schuldquote oploopt. Gegeven de kleine omvang van de
eigen belastingen van de meeste gemeenten en het vliegwieleffect moeten gemeenten het financieringstekort vooral
terugdringen met bezuinigingen op de uitgaven. Bij de uitgaven kan een onderscheid worden gemaakt in de lasten
op de exploitatierekening en de uitgaven voor uitbreidings- en vervangingsinvesteringen. Op de lasten van de
exploitatierekening kan in de eerste plaats niet worden bezuinigd op de afschrijvingslasten en de rentelasten. Wat
op de exploitatierekening overblijft als bezuinigingsobject zijn de lopende consumptieve uitgaven.
Uit de voorgaande alinea blijkt al dat voor de bezuinigingsmogelijkheden op de lasten van de exploitatierekening
de samenstelling ervan een factor van betekenis vormt. Bij hogere afschrijvingslasten en hogere rentelasten blijven
er minder lopende consumptieve uitgaven aan voorzieningen over om op te bezuinigen. Ook kan niet op alle
lopende consumptieve uitgaven aan voorzieningen worden bezuinigd. Daarom doet de samenstelling van die
exploitatie-uitgaven ertoe. Daarbij geldt een begrenzing als randvoorwaarde. Voor houdbare gemeentefinanciën
moet een aanvaardbaar uitgavenniveau aan voorzieningen worden gehandhaafd. Er is een ondergrens voor de
hoogte van de lopende consumptieve uitgaven.
Uit paragraaf 2.7 blijkt dat Ladd & Yinger (1989; in: Kloha et al., 2005) voor hun onderzoek naar de financiële
gezondheid van de grootste steden van de Verenigde Staten uitgingen van een zogenaamde need capacity gap, die was
gebaseerd op een standarised fiscal health approach. Zij zetten daarvoor de benodigde uitgaven voor een aanvaardbaar
voorzieningenniveau af tegen de capaciteit om inkomsten te verwerven. Het verschil ertussen was deze need capacity
gap. De uitgaven voor een aanvaardbaar voorzieningenniveau waren gebaseerd op het gemiddelde niveau van de
uitgaven aan publieke voorzieningen van de groep onderzochte steden. De capaciteit om inkomsten te verwerven
was gedefinieerd als het bedrag dat kon worden opgehaald als een belastingtarief werd gehanteerd dat gelijk was
aan het gemiddelde belastingtarief van de onderzochte steden. Als de need capacity gap groot was, dan werd dit
beschouwd als een indicatie voor financiële stress.
In Nederland gebruikt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een enigszins vergelijkbare
benadering voor het bepalen van de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De need capacity gap
is dan echter de maat voor het bepalen van de omvang van de algemene uitkering aan een gemeente. De need capacity
gap bestaat daarbij uit het verschil tussen de zogenaamde netto lasten van een gemeente aan publieke voorzieningen
en de capaciteit om onroerende-zaakbelastingen bij een gestandaardiseerd heffingstarief te innen.
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De benadering van netto lasten uit de vorige alinea wordt daarnaast toegepast bij de begrotingsscan met het
instrument Begrotingsanalyse van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarmee het
uitgavenpatroon van een gemeente aan publieke voorzieningen bij een beroep op artikel 12 saneringssteun wordt
beoordeeld. Daarvoor worden de netto lasten van de verschillende clusters samenhangende activiteiten van een
gemeente ten eerste vergeleken met de netto baten op die clusters die volgen uit de verdeling van de algemene
uitkering, en ten tweede vergeleken met de netto lasten op die clusters van een groep gemeenten met een
vergelijkbare sociale structuur en centrumfunctie (Inspectie Financiën Lokale en Provinciale overheden, 2006).
Deze benadering met de netto lasten van een gemeente lijkt daarom als concept geschikt om ook de
ombuigingsrelevante netto lasten van een gemeente in beeld te brengen.
Wat is de definitie van de netto lasten voor het bepalen van de verdeling van de algemene uitkering en van het
instrument Begrotingsanalyse? Voor het bepalen van deze netto lasten wordt uitgegaan van de lasten inclusief de
mutatie van reserves, de afschrijvingslasten op investeringen en de rentelasten. In de rentelasten wordt ook de
doorberekende rente over het eigen vermogen meegenomen. 29 Voor het bepalen van de netto lasten, die worden
gebruikt bij de begrotingsanalyse, worden vervolgens de lasten die samenhangen met taakgebonden inkomsten, en
een deel van de overige eigen belastingen in mindering gebracht (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2017d).
De taakgebonden lasten zijn hier de lasten die samenhangen met specifieke uitkeringen en met wettelijke heffingen
en leges. Van de eigen belastingen worden ook de inkomsten uit de parkeerbelasting en 50% van de inkomsten uit
de toeristenbelasting in mindering op de lasten gebracht. De taakgebonden lasten van de decentralisatie-uitkeringen
en integratie-uitkeringen worden niet in aftrek gebracht. Tegenwoordig worden met het instrument Begrotingsanalyse
de netto lasten van een gemeente vergeleken met de netto baten op de clusters uit het gemeentefonds in plaats van
met de netto baten op de clusters uit de algemene uitkering.
Uitgaven van economische activiteiten die worden bekostigd uit profijtheffingen, zoals de bouwgrondexploitatie,
zijn ook taakgebonden. Daarnaast bevatten de lasten taakgebonden uitgaven die worden bekostigd uit (Europese)
subsidies. Deze uitgaven worden bekostigd uit zogenaamde Overige eigen middelen. Voor het bepalen van de netto
lasten voor de begrotingsanalyse wordt een vast fictief percentage van 5,4% voor de inzet van de zogenaamde
Overige eigen middelen afgetrokken (Wassenaar, 2005). Deze aftrek voor de inzet van de Overige eigen middelen
weerspiegelt de lasten die worden bekostigd uit de winst op economische activiteiten, dividenden, rente-inkomsten,
Europese subsidies, de andere 50% van de inkomsten uit de toeristenbelasting en de overige eigen belastingen
(exclusief onroerende-zaakbelastingen en parkeerbelasting).
Voor zicht op de bezuinigingsmogelijkheden van een gemeente op de lopende consumptieve uitgaven op de
exploitatierekening kan eenzelfde benadering worden gekozen als voor het vaststellen van de netto lasten voor de
verdeling van algemene uitkering en voor het instrument Begrotingsanalyse. Vertrekpunt zijn dan echter de lasten
voor mutatie van de reserves. De conclusie van hoofdstuk 4 luidt immers dat de mutatie van de reserves geen deel
uitmaakt van de baten en lasten, maar een onderdeel is van het exploitatieresultaat. Uit de lasten moeten voor het
bepalen van de ombuigingsrelevante lasten vervolgens de afschrijvingslasten en de rentelasten worden weggelaten.
Op die lasten zijn immers geen ombuigingen mogelijk.
De taakgebonden lasten die bij specifieke inkomsten horen, moeten ook buiten beschouwing worden gelaten. Een
afweging over het gewicht van de overige eigen belastingen, dividenden en rente-inkomsten dat moet worden
toegepast bij het bepalen van de netto lasten, kan eveneens achterwege blijven. De uitgaven bekostigd uit eigen
belastingen, dividenden en rente-inkomsten zijn niet-taakgebonden en daarom wel een onderdeel van de
ombuigingsrelevante netto lasten.
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Hierna volgt een uitgebreide definiëring van de ombuigingsrelevante netto lasten van een gemeente. Wat na de
exercitie resteert zijn de netto lasten waarop een gemeente in meer of mindere mate wel kan bezuinigen. De omvang
van deze ombuigingsrelevante netto lasten van gemeenten loopt flink uiteen.
Gemeenten kunnen vervolgens, net als bij de Begrotingsanalyse van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, worden ingedeeld in enkele homogene groepen van gemeenten met vergelijkbare kenmerken,
zodat aanvullend een beeld wordt verkregen van de relatieve hoogte van deze ombuigingsrelevante netto lasten
van een gemeente ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Bij substantieel lagere netto lasten dan gemeenten
met vergelijkbare kenmerken kan vervolgens de vraag worden gesteld of nog sprake is van een aanvaardbaar
voorzieningenniveau. Deze exercitie vindt later in hoofdstuk 6 plaats.
Lasten waarop niet kan worden omgebogen of waarvan ombuigingen het financieringstekort niet verlagen.
Vertrekpunt voor het definiëren van de netto lasten waarop een gemeente kan ombuigen om een
financieringstekort terug te dringen, zijn de lasten voor mutatie van de reserves. Een deel van deze lasten wordt
gevormd door de rentebetalingen op leningen en de afschrijvingslasten op (im-)materiële vaste activa, zoals wegen
en gebouwen. Op deze beide categorieën lasten kan niet worden omgebogen en ze moeten daarom in mindering
worden gebracht. De renteverplichtingen van schulden zijn een vast gegeven. Voor het verlagen van de
afschrijvingslasten kunnen de afschrijvingstermijnen weliswaar worden verlengd, maar de afschrijvingslasten geven
dan niet meer goed de waardevermindering van de niet-financiële vaste activa weer, zodat bij sluitende baten en
lasten het niet-financieel bezit ongemerkt steeds zwaarder met schuld wordt belast. Daarbij zijn de
afschrijvingslasten op zichzelf genomen geen kasstroom en een verlaging ervan verbetert het financieringsresultaat
van de baten en lasten niet.
Voor een aantal overheidsdiensten, zoals voor het gebruik van het riool en het ophalen en afvoeren van
huishoudelijk afval, brengen gemeenten kostendekkende heffingen en leges in rekening. De heffingen en leges
mogen van respectievelijk artikel 15.33 van de Wet milieubeheer en artikel 229b van de Gemeentewet ten hoogste
kostendekkend zijn. Bij verlaging van de kosten moeten vanwege deze wettelijke eisen ook de tarieven voor de
heffingen worden verlaagd. Daarmee blijft het saldo van de inkomsten en uitgaven gelijk en wordt geen bijdrage
aan het terugdringen van een financieringstekort gerealiseerd. Als de lasten echter hoger zijn dan de baten, dan
wordt met een besparing op deze lasten wel een verbetering van het financieringsresultaat gerealiseerd. Door de
baten uit deze heffingen en leges in mindering te brengen op de lasten ontstaat een nauwkeuriger beeld van de
ombuigingsrelevante netto lasten. Bij hogere lasten van heffingen en leges dan de baten blijft daardoor het surplus
aan lasten wel onderdeel uitmaken van de ombuigingsrelevante netto lasten.
Voor een aantal medebewindstaken, zoals het onderwijsachterstandbeleid, krijgen gemeenten van de centrale
overheid specifieke uitkeringen om de kosten te bestrijden. De uitgaven van deze specifieke regelingen zijn
verplichte uitgaven en moeten daarom noodzakelijkerwijs bij ombuigingen buiten schot blijven. Over de besteding
moet verantwoording aan de centrale overheid worden afgelegd en bij lagere uitgaven wordt het overschot
teruggevorderd. Alle inkomsten uit specifieke uitkeringen moeten daarom aan het desbetreffende doel worden
uitgegeven. Een uitzondering zijn overschotten en tekorten op de verstrekking van bijstandsuitkeringen, die binnen
de marges van de vangnetregeling voor rekening van gemeenten zijn. Door juist de baten uit specifieke uitkeringen
in mindering te brengen op de lasten voor mutatie van de reserves wordt het beeld van de ombuigingsrelevante
netto lasten op de exploitatie nog zuiverder. Ook hier geldt dat als de lasten van bijvoorbeeld de
bijstandsverstrekking hoger zijn dan de baten het surplus wel deel blijft uitmaken van de ombuigingsrelevante netto
lasten.
Sinds de laatste sanering van de specifieke uitkeringen, die van 2007 tot en met 2015 heeft plaatsgevonden, worden
veel overdrachten voor een specifiek doel met een decentralisatie-uitkering aan de desbetreffende gemeenten
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verstrekt. Er geldt voor deze middelen geen expliciete bestedingsplicht meer, maar er is wel sprake van een
impliciete bestedingsplicht. Als gemeenten enige tijd het geld van een decentralisatie-uitkering niet aan het
desbetreffende doel uitgeven, verdwijnt de decentralisatie-uitkering hoogstwaarschijnlijk. Bezuinigen op de
uitgaven die met decentralisatie-uitkeringen worden gedaan, is daarom geen optie. Om de ombuigingsrelevante
netto lasten zuiver in beeld te krijgen, moeten ook deze baten uit de decentralisatie-uitkeringen in mindering op de
lasten worden gebracht.
Een speciaal geval zijn de overdrachten voor beschut werk voor gehandicapten, die nu nog via de integratieuitkering sociaal domein aan gemeenten worden verstrekt. De uitgaven aan beschut werk, liggen vanwege wettelijke
bepalingen grotendeels vast. Deze overdrachten worden in 2019 niet overgeheveld naar de algemene uitkering en
naar verwachting voorgoed ondergebracht in een decentralisatie-uitkering. Daarom moeten ook deze baten uit
overdrachten in mindering op de lasten worden gebracht om de omvang van de ombuigingsrelevante netto lasten
goed in beeld te krijgen.
De bouwgrondexploitatie is een zelfstandige activiteit met eigen baten uit profijtheffingen voor het dekken van de
bijbehorende lasten. Voor zover de lasten de baten niet overstijgen, zijn ombuigingen op deze lasten om het
financieringsresultaat te verbeteren geen optie. Om de ombuigingsrelevante netto lasten van gemeenten met elkaar
te vergelijken kunnen de lasten van de bouwgrondexploitatie beter buiten beschouwing worden gelaten.
Bij een recessie kunnen de baten uit de bouwgrondexploitatie sterk terugvallen. Voor het wegwerken van het
financieringstekort dat dan ontstaat, zijn wel ombuigingen op de lasten van de bouwgrondexploitatie nodig voor
zover die lasten de baten overstijgen.
De lasten die worden gedekt uit overige profijtheffingen van economische activiteiten en ook uit Europese
subsidies, moeten eveneens in mindering op de totale lasten worden gebracht voor een zuiver beeld van de
ombuigingsrelevante netto lasten voor zover deze lasten de baten niet overstijgen. Deze inkomsten en uitgaven
zijn echter op het niveau van individuele gemeenten in openbare digitale bronnen niet apart zichtbaar. Ze zijn
daarom in dit en in het volgende hoofdstuk niet in mindering op de lasten gebracht voor het bepalen van de netto
ombuigingsrelevante lasten. Bij een terugval van deze baten zijn daardoor de totale lasten van de profijtheffingen
uit economische activiteiten (exclusief de bouwgrondexploitatie) en subsidies binnen de definitie van de netto
ombuigingsrelevante lasten beschikbaar voor ombuigingen.
Het eindresultaat na deze exercitie is de omvang van de ombuigingsrelevante netto lasten van een gemeente, waarop
in meer of mindere mate ombuigingen kunnen worden gerealiseerd. Voor die ombuigingen geldt wel een
ondergrens voor een aanvaardbaar niveau van de lopende netto uitgaven aan publieke voorzieningen. De
ombuigingsrelevante netto lasten vormen na aftrek van de ondergrens voor een aanvaardbaar voorzieningenniveau
tezamen met de onbenutte belastingcapaciteit de ruimte voor ombuigingen waarmee een structurele verbetering
van het financieringsresultaat op de exploitatierekening kan worden gerealiseerd.
De hoogte van de onbenutte belastingcapaciteit en de ombuigingsrelevante netto lasten.
Figuur 5.6 geeft per gemeente de ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner in het jaar 2017 weer (schaal X-as)
en ook de onbenutte belastingcapaciteit per inwoner bij een tarief van 140% van het gemiddeld gewogen tarief in
het voor-voorgaande jaar weer (schaal Y-as). In 2017 zijn er zeven gemeenten met ombuigingsrelevante netto lasten
hoger dan 3.300 euro per inwoner. Dit zijn oplopend de gemeenten Terschelling, Texel, Rotterdam, Amsterdam,
Ameland, Schiermonnikoog en Vlieland. Al deze zeven gemeenten krijgen met vaste bedragen extra geld uit de
algemene uitkering en hebben hoge eigen inkomsten, zoals baten uit erfpachten, dividenden, parkeerbelastingen
en toeristenbelastingen.
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Aan de linkerkant van figuur 5.6 zijn er vijf gemeenten met ombuigingsrelevante netto lasten lager dan 1.200 euro
per inwoner. Dit zijn aflopend de gemeenten Uitgeest, Hendrik-Ido-Ambacht, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp
en Heiloo. Er zijn verder vijf gemeenten met een onbenutte belastingcapaciteit die negatiever is dan 100 euro per
inwoner. Dit zijn aflopend de gemeenten Oldambt, Sittard-Geleen, Nijmegen, Delfzijl en Eemsmond.
Anders dan de afhankelijkheid van overdrachten kunnen gemeenten op de begrotingsruimte voor ombuigingen
wel enige invloed uitoefenen. De afschrijvingslasten hangen samen met het investeringsniveau van een gemeente
en tot het doen van investeringen besluit een gemeente zelf. De rentelasten van een gemeente hangen samen met
de hoogte van de schulden en schulden gaat een gemeente zelf aan. De hoogte van de onbenutte belastingcapaciteit
wordt door de tarieven onroerende-zaakbelastingen bepaald en deze tarieven stelt een gemeente zelf vast.
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Figuur 5.6, Ombuigingsrelevante netto lasten en onbenutte belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen per inwoner. Bronnen: eigen
bewerking van Centraal Bureau voor de Statistiek, opendata IV-3 gemeenten, jaarrekening 2017; Centraal Bureau voor de Statistiek, Statline,
begrote belastingen en heffingen individuele gemeenten 2017; Coelo (2017) internetbijlage bij Atlas van de lokale lasten 2017; Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, spreadsheet uitkeringen gemeentefonds 2017, versie januari 2018, Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, spreadsheet budgetten en lasten Participatiewet 2004-2018, versie januari 2018; Dienst Uitvoering Onderwijs, overzicht van
specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017 en Besluit specifieke uitkering gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid 20112017 van 23 augustus 2010; en Regeling heroïnebehandeling van 22 november 2006 (Staatscourant 2016/14895).

De hoogte van de ombuigingsrelevante nette lasten per inwoner loopt tussen gemeenten behoorlijk uiteen. De
flexibiliteit om ombuigingen op de lopende consumptieve uitgaven te realiseren en daarmee de netto schuldquote
bij een slechtweer-scenario te stabiliseren verschilt om die reden behoorlijk tussen gemeenten. De omvang van de
ombuigingsrelevante netto lasten is daarom een belangrijk aandachtgebied van de financiële structuur voor een
oordeel over de houdbaarheid van de financiën van een gemeente. Het is van invloed op het tempo waarmee een
gemeente de krimp van de financiële begrotingsruimte door een slechtweer-scenario tot staan kan brengen.
Wat is het niveau van de investeringen van een gemeente?
De minst zichtbare bezuinigingsposten om een financieringstekort terug te dringen zijn het uitstellen van
vervangingsinvesteringen en het afzien van uitbreidingsinvesteringen. Voor het uitstellen en afzien van nieuwe
investeringen is geen politiek besluit in de gemeenteraad nodig. Er hoeft dan namelijk geen nieuw
investeringskrediet met de gemeenteraad te worden afgesproken. Daarbij gaat het politiek debat tijdens het
bezuinigen als gevolg van een recessie over minder uitgeven. Elke politieke partij zal daarbij zo weinig als mogelijk
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willen bezuinigen op de lopende consumptieve uitgaven die het meest door zijn achterban worden gewaardeerd.
Daardoor verschuift de bezuinigsopgaaf in de richting van minder investeren.
Uit figuur 5.2 (paragraaf 5.2) blijkt dat de bruto investeringen van gemeenten tijdens en vlak na de recessie
behoorlijk zijn gedaald. Dit is niet alleen in Nederland het geval. In de hele Europese Unie zijn de investeringen
van lokale overheden sterk teruggevallen. De Europese Commissie (2017c) merkt daarbij in een literatuurstudie op
dat in de meer ontwikkelde landen, waaronder Nederland, een grotere vraag bestaat naar publieke investeringen
dan in de minder ontwikkelde landen. Deze ontwikkelde landen investeren ook meer, maar de hoogte van de
investeringen is in de regel procyclisch.
In paragraaf 5.3 is apart aandacht besteed aan de hoogte van de uitgaven aan investeringen. Bij lagere investeringen
dan de trendmatige groei van de inkomsten daalt de relatieve waarde van de niet-financiële productiemiddelen
richting nihil. Bij een hogere groei van de investeringen dan de groei van de inkomsten stijgt de netto schuldquote
en ontwikkelt zich langzaamaan een schuldspiraal. Daarbij worden de lopende consumptieve uitgaven steeds verder
verdrukt door de stijgende rentelasten en afschrijvingslasten. Juist bij hoge investeringen in het recente verleden is
bij een economische recessie eerder sprake van financiële stress, omdat de netto schulden hoger zijn, de omvang
van de ombuigingsrelevante netto lasten door de afschrijvingen en rentelasten kleiner zijn en het structurele
exploitatieresultaat door de conjunctuuromslag sterker terugvalt.
Met de accumulatievergelijking van paragraaf 5.3 wordt de omvang van de investeringen onder andere gevolgd met
het financiële kengetal netto investeringsquote. De netto investeringsquote bestaat uit het verschil tussen de bruto
investeringsuitgaven in procenten van de baten en de afschrijvingslasten in procenten van de baten. De netto
investeringsquote hoort bij een trendmatige groei van de baten en een ongewijzigde opvatting over de taken
eveneens positief te zijn om de kapitaalintensiviteit van een gemeente op peil te houden. De investeringsuitgaven
moeten voor het op peil houden van het niet-financieel vermogen even snel toenemen als de trendmatige groei van
de baten.
Gemeenten zijn ten opzichte van landen klein en de hoogte van de bruto investeringen van een gemeente wijzigt
daarom tussen jaren voortdurend. Het is daarom voor een goed beeld van de netto-investeringen nodig dat
daarvoor een langere periode dan een jaar wordt genomen. Daarbij is de netto investeringsquote een relatieve maat
en geeft geen indicatie over de hoogte van de investeringsuitgaven zelf. De hoogte van de afschrijvingslasten zijn
daarentegen afgeleid van de bruto investeringen over meerdere jaren en geven daarmee indirect een indicatie over
de hoogte van de investeringen in het recente verleden. De afschrijvingslasten zijn immers de jaarlijkse kosten van
het verbruik van alle investeringen uit het verleden die nog in gebruik zijn. De afschrijvingslasten geven daarom
informatie over de verschillen in kapitaalintensiviteit tussen gemeenten.
Op basis van de afschrijvingslasten uit de jaarrekeningen 2013 van gemeenten constateerde ik (Van der Lei, 2015)
dat er sprake was van een zeer sterk lineair verband tussen het aantal inwoners en de hoogte van de
afschrijvingslasten in dat jaar. Op basis van de opendata IV-3 van de jaarrekeningcijfers 2017 heb ik de sterkte van
dit verband wederom onderzocht. Tussen de hoogte van de afschrijvingslasten van individuele gemeenten en het
aantal inwoners op 31 december 2017 blijkt wederom sprake te zijn van een zeer sterk verband. De
correlatiecoëfficiënt van het statistisch verband bedraagt 0,91 en de R-kwadraat bedraagt 0,82.
De afschrijvingslasten per inwoner lopen ondanks dit verband toch nog behoorlijk uiteen. Het eerste kwartiel van
de afschrijvingslasten per inwoner volgens de jaarrekeningen 2017 bedraagt 89 euro. De mediaan bedraagt 117
euro per inwoner en het derde kwartiel 150 euro per inwoner (eigen berekening op basis van open data IV-3
jaarrekeningen 2017 van het Centraal Bureau voor de Statistiek). Een mogelijke oorzaak voor deze verschillen zijn
verschillen in de hoogte van de baten tussen gemeenten. Meer baten leiden mogelijk tot relatief hogere
investeringen. In figuur 5.7 is het lineaire verband tussen de hoogte van de afschrijvingslasten van individuele
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gemeenten en de hoogte van de baten volgens de opendata IV-3 van de jaarrekeningcijfers 2017 van gemeenten in
beeld gebracht.
De hoogte van de baten van een gemeente op de X-as is in figuur 5.7 met een logaritmische schaal uitgedrukt,
zodat de kleine gemeenten ook goed in beeld komen. De hoogte van de afschrijvingslasten van een gemeente staan
op de Y-as. Door de logaritmische schaal voor de hoogte van de baten wordt de lineaire trendlijn van het verband
tussen de hoogte van de baten en de afschrijvingslasten van individuele gemeenten vervormd tot een kromme.
Tussen de hoogte van de baten en de hoogte van de afschrijvingslasten blijkt sprake te zijn uitzonderlijk sterk
verband (suspect). De correlatiecoëfficiënt van het verband bedraagt 0,96 en de R-kwadraat 0,92.
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Figuur 5.7, Het verband tussen de afschrijvingslasten van gemeenten en de hoogte van de baten jaarrekening 2017. Bron:
Centraal Bureau voor de Statistiek, opendata IV-3 gemeenten jaarrekening 2017.

De sterkte van het statistische verband is opmerkelijk, omdat er tot en met 2017 sprake was van grote
vrijheidsgraden voor het wel of niet activeren van investeringen met maatschappelijk nut. De twee grote gemeenten
Amsterdam en Rotterdam hebben door hun hoge inwonertal en hoge baten een groot gewicht. Als deze twee
gemeenten worden weggelaten is juist het statistische verband tussen het aantal inwoners en de afschrijvingslasten
met een correlatiecoëfficiënt van 0,92 en een R-kwadraat van 0,84 net iets sterker dan het statistische verband
tussen de hoogte van de baten en de afschrijvingslasten.
De uitgaven van gemeenten aan sociale voorzieningen zijn minder kapitaalintensief.
Ondanks het uitzonderlijk sterke lineaire verband tussen de baten en de afschrijvingslasten lopen de
afschrijvingsquotes (afschrijvingslasten als aandeel van de baten in procenten) van gemeenten uiteen. Het eerste
kwartiel van de afschrijvingsquotes van gemeenten op basis de jaarrekeningen 2017 bedraagt 3,4%, de mediaan
bedraagt 4,2% en het derde kwartiel bedraagt 5,5%. De verklaring hiervoor moet echter niet worden gezocht in
het vaste bedrag van het lineaire verband. Doordat de constante van het lineaire verband negatief is, geldt dat
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naarmate de baten van een gemeente lager zijn de uitkomst van het statistische verband een lagere
afschrijvingsquote geeft. De gemiddelde afschrijvingsquote van de 89 grote gemeenten met de hoogste baten
verschilt echter met 4,8% slechts een fractie van de gemiddelde afschrijvingsquote van 4,7% van de andere 300
gemeenten met lagere baten.
Een oorzaak voor het uiteenlopen van de afschrijvingsquotes zijn waarschijnlijk de verschillen van de samenstelling
van de lasten tussen gemeenten door verschillen in structuurkenmerken waarvoor met de financiële verhouding
wordt verevend. Een gemeente met bijvoorbeeld een slechte sociale structuur krijgt vanwege dit structuurkenmerk
meer geld uit het gemeentefonds. De bijbehorende uitgaven aan sociale voorzieningen en zorg zijn echter minder
kapitaalintensief dan de uitgaven aan bijvoorbeeld wegen en riolering. Het gevolg is een lagere afschrijvingsquote.
Zo ook wordt er met de algemene uitkering uit het gemeentefonds verevend voor verschillen in fysieke kenmerken
en de centrumfunctie van een gemeente. De baten per inwoner en de investeringsuitgaven per euro aan baten lopen
daardoor tussen gemeenten uiteen.
Voor houdbare gemeentefinanciën is een aanvaardbaar niveau van de investeringsuitgaven een voorwaarde. De
afschrijvingsquotes tussen gemeenten lopen uiteen en daaruit is op te maken dat ook het trendmatig niveau van de
investeringen als aandeel van de baten tussen gemeenten uiteenloopt. Een hogere afschrijvingsquote en de
eventuele rentelasten van de relatief hogere investeringen beïnvloeden de begrotingsruimte voor de lopende
consumptieve uitgaven. Bij een hogere afschrijvingsquote zijn de mogelijkheden voor ombuigingen op de lasten
relatief kleiner, omdat op de afschrijvingslasten niet kan worden omgebogen. Daarmee is het aanvaardbare niveau
van de investeringsuitgaven een aandachtsgebied van de financiële structuur dat van invloed is op de houdbaarheid
van de financiën van een gemeente.
Wat in volgende paragraaf en in de volgende hoofdstukken terugkeert.
De toekomstige financiële begrotingsruimte van een gemeente bij de voorwaarde houdbare gemeentefinanciën
hangt ook af van de mogelijkheden voor ombuigingen op de inkomsten en uitgaven. De mogelijkheden voor
structurele ombuigingen op de baten van gemeenten bij een economische recessie zijn beperkt tot het
kostendekkend maken van de heffingen en leges en het verhogen van de tarieven van de eigen belastingen. Van de
eigen belastingen zijn de onroerende-zaakbelastingen voor de meeste gemeenten veruit de belangrijkste belastingen
in omvang.
Door de kleine omvang van de eigen belastingen kunnen gemeenten de baten maar beperkt verhogen door een
verhoging van de onroerende-zaakbelastingen en andere eigen belastingen. Voor de bovengrens van de
aanvaardbare belastingdruk van de onroerende-zaakbelastingen is het gewogen gemiddelde tarief van de gemeente
ten opzichte van het gewogen gemiddelde tarief van de onroerende-zaakbelastingen van de gemeenten in
Nederland leidend. Tussen gemeenten is sprake van behoorlijke verschillen in onbenutte belastingcapaciteit aan
onroerende-zaakbelastingen, zodat dit een belangrijk aandachtsgebied van de financiële structuur is voor een
oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
Door de eis van ten hoogste kostendekkende tarieven voor wettelijke heffingen en leges is de ruimte om deze baten
te verhogen beperkt. Gemeenten kunnen met eenmalige inkomsten uit de verkoop van niet-financiële bezittingen
het financieel vermogen verbeteren, waardoor de rentelasten dalen. Dit levert echter alleen een verbetering van de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën op als er geen baten uit dividenden tegenover wegvallen die hoger zijn, of
er productiemiddelen voor moeten worden terug gehuurd en de huur even hoog is of zelfs meer bedraagt dan de
rente en afschrijvingslasten.
De conclusies over de ombuigingen op de inkomsten keren terug in paragraaf 5.6 en in hoofdstuk 6.
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Voor ombuigingen op de uitgaven kan een onderscheid worden gemaakt tussen uitstel en afstel van
investeringsuitgaven en bezuinigingen op de lasten van de exploitatie. Op de exploitatie kunnen gemeenten alleen
ombuigingen realiseren op de zogenaamde ombuigingsrelevante netto lasten. In deze ombuigingsrelevante netto
lasten zitten geen afschrijvingslasten, rentelasten en taakgebonden lasten van specifieke uitkeringen, decentralisatieuitkeringen, wettelijke heffingen en leges, subsidies en lasten van de bouwgrondexploitatie voor zover deze
taakgebonden lasten de bijbehorende baten niet overschrijden. Bezuinigingen op de ombuigingsrelevante netto
lasten zijn mogelijk tot het niveau van de lopende consumptieve uitgaven voor een aanvaardbaar
voorzieningenniveau.
Uitstel van vervangingsinvesteringen en afstel van uitbreidingsinvesteringen zijn een makkelijke bezuinigingspost.
Voor houdbare gemeentefinanciën is echter blijvend een aanvaardbaar niveau aan investeringsuitgaven nodig.
Tussen de hoogte van de afschrijvingslasten van gemeenten en het aantal inwoners is sprake van een zeer sterk
verband. Tussen de hoogte van de afschrijvingslasten en de hoogte van de baten van gemeenten is sprake van een
uitzonderlijk sterk lineair verband (suspect). Meer inwoners en hogere baten betekent hogere afschrijvingslasten.
De afschrijvingsquotes van gemeenten lopen uiteen en dat wijst op verschillen in kapitaalintensiviteit tussen
gemeenten. Eén van de oorzaken voor die verschillen komt vermoedelijk door de verevening met de financiële
verhouding voor verschillen in structuurkenmerken. Zo zijn de uitgaven aan sociale voorzieningen en zorg minder
kapitaalintensief, terwijl gemeenten met hoge uitgaven aan sociale voorzieningen en zorg meer geld uit het
gemeentefonds krijgen. Dit veroorzaakt een relatief lagere kapitaalintensiviteit.
Een hogere afschrijvingsquote wijst op een hoger niveau van de trendmatige investeringen. Trendmatig hogere
investeringen als aandeel van de baten leiden bij een gegeven netto schuldquote door de relatief hogere
afschrijvingslasten tot minder begrotingsruimte voor de andere lasten en daarmee nemen de mogelijkheden voor
bezuinigingen op deze andere lasten af.
De omvang van de ombuigingsrelevante netto lasten en het aanvaardbaar niveau aan investeringsuitgaven zijn beide
vanwege de hiervoor genoemde conclusies belangrijke aandachtgebieden van de financiële structuur voor een
oordeel over de houdbaar van de financiën. De investeringen van een gemeente fluctueren echter van jaar op jaar.
De hoogte van de investeringsuitgaven kan voor een oordeel of deze zich op een aanvaardbaar niveau bevinden,
worden gevolgd aan de hand van de hoogte van de netto-investeringen over meerdere jaren. Deze conclusies keren
terug in paragraaf 5.6 en in hoofdstuk 6.

§ 5.6 Aandachtspunten van de financiële structuur die de financiële begrotingsruimte bepalen.
In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk zijn verschillende aandachtsgebieden van de financiële structuur
aan bod gekomen die bij gemeenten van invloed zijn op de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Deze
aandachtsgebieden beïnvloeden namelijk samen met de marktrente, de trendmatige groei van de inkomsten en de
omvang van een slechtweer-scenario de toekomstige financiële begrotingsruimte voor uitgaven aan publieke
voorzieningen. In deze slotparagraaf van hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van de conclusies en van de
aandachtsgebieden van de financiële structuur die de toekomstige financiële begrotingsruimte bepalen.
Het doel is om alle aandachtsgebieden van de financiële structuur die de toekomstige begrotingsruimte van
gemeenten substantieel beïnvloeden, in beeld te brengen. Bij de uiteenzetting die volgt, wordt een ordening in deze
aandachtsgebieden van de financiële structuur aangebracht door een onderscheid te maken tussen: 1. De voorraad
financieel vermogen en de daaruit volgende schuldverplichtingen; 2. De stroom financieringsresultaten waarmee
het financieel vermogen evolueert; en 3. Het remvermogen van de gemeente om de mutatie van het financieel
vermogen te beïnvloeden. Kort aangeduid zijn dit de drie thema’s schuldendruk, schuldevolutie en remvermogen.
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De hoogte en samenstelling van het financieel vermogen en de omvang van de schuldverplichtingen.
Gemeenten zijn inkomen bestedende organisaties die niet worden geliquideerd. Eventuele winst uit
profijtheffingen zetten gemeenten in voor andere uitgaven. Voor een oordeel over de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën moet daarom worden bestudeerd hoe de financieringsresultaten de omvang van het financieel
vermogen beïnvloeden. In zowel het solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën als in de
accumulatievergelijking van de netto schuldquote vervult de netto schuldquote dan ook een van de hoofdrollen.
De teller van deze schuldquote bestaat uit het financieel vermogen. Het financieel vermogen is in de
accumulatievergelijking de toekomstige vermogensbuffer en tegelijk ook de voorraad financieringsresultaten uit het
verleden. Op een netto schuld als financieel vermogen staat een prijs in de vorm van rentelasten die de financiële
begrotingsruimte juist verkleinen.
Van het solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën moet een gemeente bij een slechtweer-scenario
de stijgende netto schuldquote op de middellange termijn kunnen ombuigen naar een dalende schuldquote. De
hoogte van de schuld is daarbij op zichzelf genomen niet de oorzaak van financiële stress. Dat zijn de
schuldverplichtingen, die uit deze schuld volgen. Hoge schulden brengen hoge rentelasten en
aflossingsverplichtingen met zich mee en leggen zo een deel van de inkomsten vast. Dat deel van de inkomsten
kan niet voor (andere) publieke uitgaven worden gebruikt. Hoge schulden kunnen (door de financiële
begrotingsruimte die de schuldverplichtingen bij een rente hoger dan de groei van de inkomsten opslokken)
uitgaven voor noodzakelijke publieke diensten verdrukken, leiden tot een hoge belastingdruk, of leiden tot een
schuldspiraal.
Hoge rentelasten en aflossingsverplichtingen bij aanvang van een slechtweer-scenario verkleinen de weerbaarheid
van een gemeente, omdat het vaste uitgaven zijn waarop niet kan worden omgebogen. Een hoge en oplopende
netto schuldquote vraagt bij een rente hoger dan de trendmatige groei van de inkomsten grotere
financieringsoverschotten voor het stabiliseren van de netto schuldquote en dus meer ombuigingen. Tijdens de
ombuigingen om de gevolgen van een slechtweer-scenario op te vangen loopt de schuldquote verder op en de extra
rente en aflossingsverplichtingen als gevolg daarvan vergen juist aanvullende ombuigingen.
In Nederland is een herfinancieringsrisico voor gemeenten door de saneringssteunregeling van artikel 12
Financiële-verhoudingswet niet aanwezig. De toegang tot financiering met vreemd kapitaal is door deze regeling
verzekerd. Gemeenten kunnen daarom aflossingsverplichtingen en rentelasten gemakkelijk herfinancieren, zodat
de schuldverplichtingen de uitgaven aan publieke voorzieningen niet verdrukken. Bij het herfinancieren van alleen
de aflossingsverplichtingen blijft de hoogte van de schuldverplichtingen in eerste instantie gelijk.
Maar gemeenten gaan juist schulden aan voor investeringen in niet-financiële bezittingen met meerjarig of
toekomstig nut. Als de afbouw van deze leningen voor investeringen door herfinanciering achterblijft bij de
waardevermindering van de investeringen, dan wordt een restschuld opgebouwd. Aan het eind van de levenscyclus
van deze productiemiddelen voor maatschappelijk nut zijn nieuwe leningen voor de vervanging nodig, die bovenop
deze restschuld komen. Daardoor stijgen de hoogte van de netto schuld en de bijbehorende rentelasten alsnog.
Het herfinancieren van de aflossingsverplichtingen die samenhangen met investeringen, tast daarom de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën ook aan.
Een negatief financieel vermogen bestaat niet alleen uit schulden, maar ook uit financiële bezittingen. Daarop kan
een vermogensverlies worden geleden. Daarmee valt het rendement op deze financiële bezittingen weg, waardoor
de (netto) schuldverplichtingen ook hoger worden en de financiële begrotingsruimte voor publieke uitgaven
aantasten.
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De schuldverplichtingen zijn dus een bepalende factor voor de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
Aandachtsgebieden van de financiële structuur voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën
zijn daarom de hoogte van de schuldverplichtingen zelf en determinanten die de hoogte van deze
schuldverplichtingen bepalen. De omvang van het financieel vermogen is de eerste determinant van de hoogte van
de schuldverplichtingen. Het te betalen rentepercentage is de tweede determinant van de hoogte van de
schuldverplichtingen.
Een hoge netto schuld brengt een conjunctureel risico met zich mee. In goede economische tijden kan een
dergelijke schuld goed betaalbaar zijn. Bij een rente lager dan de groei van de inkomsten levert een hogere schuld
door het bijbehorende structurele financieringstekort zelfs meer begrotingsruimte op voor uitgaven aan publieke
voorzieningen. Maar bij een val aan inkomsten door bijvoorbeeld conjunctuur worden de hoge rentekosten ineens
volop gevoeld en moet voor een stationaire netto schuldquote juist een hoog financieringsoverschot worden
behaald. De ombuigingsopgaaf is daardoor aanzienlijk groter.
Bij een slechtweer-scenario kunnen de schuldverplichtingen, die uit het financieel vermogen volgen, ook toenemen
doordat de rente stijgt. In de Nederlandse situatie kan de kredietwaardigheid van de centrale overheid door de
gevolgen van een economische recessie afnemen en dan stijgt de marktrente waartegen gemeenten lenen, ook. Hoe
snel de schuldverplichtingen van een gemeente in dat geval toenemen, hangt af van de hoeveelheid kort geld die
de gemeente heeft geleend, en wanneer de langlopende rentevaste leningen aflopen. Hetzelfde geldt voor de
uitzettingen van gelden en uitgeleende gelden van de gemeente. Kortom het oplopen van rentelasten hangt dan af
van de samenstelling van het financieel vermogen qua rentevaste looptijden. Bij de financiering met veel kort geld
en weinig spreiding van de aflossingen op langlopende rentevaste leningen die moeten worden geherfinancierd, is
dit renterisico door herfinanciering groter.
De samenstelling van het financieel vermogen is eveneens van invloed op de hoogte van eventuele
vermogensverliezen. Naarmate de financiële bezittingen van het financieel vermogen hoger zijn en de kwaliteit
ervan slechter is, is de kans op vermogensverliezen groter. Bij een vermogensverlies op financiële bezittingen lopen
de (netto) rentelasten ook op. Nederlandse gemeenten moeten geldmiddelen aanhouden bij de schatkist van het
Rijk en daarop wordt een verwaarloosbaar risico gelopen. Daarnaast lenen gemeenten ook uit hoofde van de
publieke taak geld uit. Hierop wordt wel een substantieel risico op een vermogensverlies gelopen. Bij veel
uitgeleende gelden is dit debiteurenrisico groter.
Veel gemeenten houden in verband met gebiedsontwikkeling substantiële voorraden onderhanden werk en
bouwgrond in exploitatie aan. Een deel van de bruto schuld van het financieel vermogen is door deze gemeenten
voor de financiering van deze voorraden gebruikt. Bij de verkoop van de voorraden valt dit geld weer vrij voor
aflossing van de schuld en wordt met de opbrengst ook de rente terugverdiend. De schuldverplichtingen van dit
deel van het financieel vermogen verbruiken daarom geen begrotingsruimte voor lopende consumptieve uitgaven.
Op de voorraden kan door marktomstandigheden echter wel een vermogensverlies optreden. De voorraden
kunnen door een crisis op de vastgoedmarkt minder waard worden. De schuld die is aangegaan voor de aanschaf
van dit deel van de voorraden, gaat daarmee wel op de begrotingsruimte voor lopende consumptieve uitgaven
drukken. Bij hoge voorraden zijn de gevolgen van dit marktrisico voor de begrotingsruimte groter.
Daarmee zijn kort samengevat de omvang van het financieel vermogen, oftewel de hoogte van de (netto) schuld,
de samenstelling van het financieel vermogen qua rentevaste looptijden, de hoogte en kwaliteit van de uitgeleende
gelden, de omvang van de voorraden niet-financieel bezit met het bijbehorende marktrisico en de hoogte van de
schuldverplichtingen zelf aandachtsgebieden van de financiële structuur voor een oordeel over de houdbaarheid
van de gemeentefinanciën. De hoogte van de schuldverplichtingen kan daarbij indirect worden afgeleid uit de
hoogte en samenstelling van het financieel vermogen en de marktrente.
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De evolutie van het financieel vermogen door het exploitatieresultaat, een val aan inkomsten en de investeringen.
Het financieel vermogen van de netto schuldquote evolueert door het financieringsresultaat. Een structureel
financieringstekort hoeft bij een stationaire netto schuldquote geen signaal voor het ontstaan van financiële stress
te zijn. De hoogte waarop de netto schuldquote van een gemeente bij een groei van de inkomsten stabiliseert, volgt
uit het quotiënt van het structurele financieringstekort in procenten en de trendmatige groei van de inkomsten in
procenten. Een financieringstekort bij een stijgende netto schuldquote betekent daarentegen dat de financiële
begrotingsruimte wordt overschreden en door het oplopen van de netto schuldquote verder krimpt.
Het financieringsresultaat zelf is te ontleden in componenten. In de accumulatievergelijking van de netto
schuldquote evolueert het financieel vermogen ten eerste door het exploitatieresultaat. Daarbij wordt het
exploitatieresultaat gevormd door het verschil van de baten en de som van de lopende consumptieve uitgaven aan
publieke voorzieningen, de afschrijvingslasten en het renteresultaat. Het financieel vermogen evolueert in die
vergelijking ten tweede door het verschil tussen de investeringsuitgaven en de afschrijvingen op het niet-financieel
vermogen. Bij positieve netto-investeringen in een jaar stijgt de netto schuld.
Exploitatieresultaten van minimaal nihil leiden tot een positief netto vermogen.
Een structureel exploitatietekort leidt tot een hogere stationaire netto schuldquote en een negatief netto vermogen
(eigen vermogen). Bij een rente lager dan de groei van de inkomsten leidt een exploitatietekort daarom tot meer
financiële begrotingsruimte voor lopende consumptieve uitgaven aan voorzieningen. Maar bij een hogere netto
schuld zijn de rentelasten zelf hoger. Daarentegen leidt een exploitatietekort bij een rente hoger dan de groei van
de inkomsten tot een kleinere financiële ruimte voor lopende consumptieve uitgaven aan voorzieningen.
Bij een krimp van de inkomsten door bijvoorbeeld conjunctuur moet bij een negatief netto vermogen en een hogere
netto schuldquote door een structureel negatief exploitatieresultaat daarom meer dan evenredig op uitgaven aan
voorzieningen worden omgebogen. Voor een stationaire netto schuldquote zijn dan hogere
financieringsoverschotten nodig en worden de rentelasten ineens volop gevoeld. En er is dan sprake van een grotere
krimp van de ruimte voor lopende consumptieve uitgaven en van hogere rentelasten dan bij een positief netto
vermogen.
Het is daarom voor een gemeente prudent om uit te gaan van een netto vermogen (eigen vermogen) van minimaal
nihil. De ombuigingsopgaaf bij een terugval van de inkomsten en stijging van de uitgaven is dan kleiner. Ook
worden er dan geen kosten van voorzieningen op toekomstige generaties afgewenteld en macro-economische
stabilisatie met schuldfinanciering van lopende consumptieve uitgaven wordt erdoor ontmoedigd. Dat is vanuit
een economisch standpunt bezien voordelig voor de welvaart.
Hoewel gemeenten niet naar winst streven, zijn voor een positief netto vermogen (eigen vermogen) gemiddeld
genomen structureel positieve exploitatieresultaten nodig. Het structurele financieringstekort bij groeiende baten
en een stationaire schuldquote wordt dan tezamen met de exploitatieoverschotten gebruikt voor de nettoinvesteringsuitgaven.
Het verband tussen het exploitatieresultaat en leningen voor investeringen in niet-financieel vermogen.
De Nederlandse gemeenten hadden eind 2016 op twee gemeenten na positieve solvabiliteitsratio’s (bron:
www.waarstaatjegemeente.nl), waaruit kan worden opgemaakt dat ze gemiddeld genomen structureel positieve
exploitatieresultaten hebben en voornamelijk geld lenen voor investeringen in bezittingen. Als voorbij wordt gegaan
aan het vormen en onttrekken van voorzieningen op de balans, neemt de netto schuld bij een exploitatieresultaat
van nihil af met de afschrijvingslasten en toe met de investeringsuitgaven. Bij een positief eigen vermogen moet
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het exploitatietekort voor een negatieve bijdrage van de exploitatierekening aan het financieringsresultaat daarom
groter zijn dan de afschrijvingslasten. Pas dan leent een gemeente ook voor lopende consumptieve uitgaven.
Het beeld van de cyclus van een investering van een gemeente met een netto schuld en een structureel
exploitatieresultaat van nihil verloopt daarmee als volgt. Een gemeente doet een investeringsuitgave. Met de lening
voor de financiering van deze investeringsuitgave stijgt de netto schuld. De investering wordt in de jaren erna
verbruikt. De afschrijvingen op de waarde van de investering op de balans lopen gelijk op met het verbruik van de
investering. De afschrijvingslasten worden jaarlijks op de exploitatierekening gebracht. Bij exploitatieresultaten van
nihil daalt de netto schuld met de omvang van de jaarlijkse afschrijvingslasten. Daarmee daalt de netto schuld met
hetzelfde tempo als het verbruik van de investering. Bij een exploitatieresultaat van nihil spaart een gemeente dus
precies voldoende geldmiddelen met de exploitatierekening voor het aflossen van de schuld, die voor de investering
is aangegaan. Aan het eind van de cyclus is de waarde van de investering nihil en de netto schuld gedaald naar het
niveau van voor de investering.
Het exploitatieresultaat geeft aan of de schuldbelasting van het balansbezit toeneemt of afneemt.
Bij exploitatieresultaten van minimaal nihil blijft een gemeente dus niet zitten met een restschuld als investeringen
in productiemiddelen zijn opgebruikt. Het exploitatieresultaat is daarmee een maat voor de groei van de netto
schuld op de middellange termijn. Bij negatieve exploitatieresultaten is de vrijvallende kasstroom van de exploitatie
kleiner dan afschrijvingslasten en blijft de gemeente wel met een restschuld zitten als de investeringen zijn versleten.
De netto schuld loopt vervolgens door de vervangingsinvesteringen extra op, omdat de leningen voor deze uitgaven
bovenop de restschuld komen.
Als in achtereenvolgende jaren sprake is van negatieve exploitatieresultaten, dan is dat om de hiervoor genoemde
reden een mogelijke oorzaak voor het ontstaan van financiële stress. Bij een groei van de baten en een constant
negatieve exploitatieresultaten stabiliseert de netto vermogensquote zich op den duur op een negatieve waarde en
ligt de netto schuldquote aanzienlijk hoger. Daarmee wordt een gemeente extra kwetsbaar voor de gevolgen van
een economische recessie. De omslag van een structureel financieringstekort naar extra uitgaven voor een
financieringsoverschot om de netto schuldquote door de recessie niet te laten oplopen is dan extra groot.
De samenstelling van de baten en de lasten bepaalt de druk op het exploitatieresultaat.
Het exploitatieresultaat wordt naast politieke keuzes beïnvloed door de groei van de baten en van de lasten. De
trendmatige groei van de baten hangt af van de samenstelling van baten. De verschillende componenten van de
baten kunnen met uiteenlopende snelheden groeien. Op de groei van de algemene uitkering heeft een gemeente
geen invloed en deze groei wijkt daarom in de regel af van bijvoorbeeld de groei van de baten uit eigen belastingen.
Zo ook zullen de verschillende componenten van de lasten bij ongewijzigd beleid met uiteenlopende snelheden
groeien. De loonkosten nemen in de regel met een ander percentage toe dan de kosten van de inkoop van
materialen. Daarom zit tussen de trendmatige groei van de baten en de trendmatige groei van de lasten meestal een
verschil. Een dergelijk verschil leidt tot een structurele druk op of een structurele ontlasting van het
exploitatieresultaat en beïnvloedt de begrotingsruimte.
Een trendmatige groei van de baten leidt daarnaast bij een stationaire netto schuldquote tot een structureel
financieringstekort en dus tot extra begrotingsruimte voor uitgaven.
De samenstelling van de baten en de lasten en het exploitatieresultaat dat eruit volgt, zijn aandachtspunten van de
financiële structuur die van invloed zijn op de financiële begrotingsruimte. Deze aandachtspunten zijn daarmee
van belang voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
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Gevoeligheid van de baten en lasten voor een slechtweer-scenario verkleint de financiële begrotingsruimte.
Door een inkomstenval of lastenstijging verslechtert het exploitatieresultaat. De mate waarmee de baten en lasten
van een gemeente bij een economische terugval worden geraakt, hangt eveneens af van de samenstelling van die
baten en lasten. De samenstelling van de baten en lasten bepaalt in belangrijke mate in welk tempo de netto
schuldquote bij een recessie stijgt en een krimp van financiële begrotingsruimte veroorzaakt.
Bij een slechtweer-scenario in de vorm van een economische recessie speelt de afhankelijkheid van overdrachten
een grote rol bij de impact op het exploitatieresultaat. Nederlandse gemeenten zijn voor hun inkomsten erg
afhankelijk van overdrachten van de centrale overheid. Bij een economische recessie van omvang vallen juist de
baten uit overdrachten van de centrale overheid terug, omdat de centrale overheid in dat geval ook moet ombuigen.
De praktijk laat zien dat de centrale overheid bij een flinke economische recessie in de regel meer dan evenredig
op overdrachten aan gemeenten bezuinigt. Daardoor valt bij een hoge afhankelijkheid van overdrachten het
exploitatietekort bij een dergelijk slechtweer-scenario groter uit. Door het grotere exploitatietekort en het
noemereffect van de extra dalende baten op de netto schuldquote stijgt deze schuldquote sneller.
De specifieke uitkering voor de bijstandsuitkeringen neemt daarentegen bij een economische recessie in omvang
toe en dempt de val aan baten uit overdrachten. Maar de lasten van gemeenten voor het verstrekken van
bijstandsuitkeringen nemen dan ook toe, zodat het financieringsresultaat er bij een slechtweer-scenario niet door
wordt verkleind (of vergroot). De overige uitgaven van gemeenten zijn minder gevoelig voor een economische
recessie. De stijging van de loonkosten valt bij een economische recessie in de regel juist mee, evenals de kosten
van de uitbestede diensten en ingekochte materialen.
Naast de overdrachten kunnen bij een recessie de baten uit profijtheffingen van economische activiteiten,
waaronder de baten uit de bouwgrondexploitatie, ook sterk terugvallen. Ook daardoor ontstaat een
exploitatietekort, waardoor de netto schuldquote bij een normaal investeringsniveau oploopt.
Gebrek aan diversiteit van de belastingrondslagen speelt daarentegen geen rol bij de Nederlandse gemeenten bij
het ontstaan van financiële stress, omdat de eigen belastingen ten opzichte van de totale baten klein in omvang zijn
en de algemene uitkering verevent voor verschillen in de belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen tussen
gemeenten. De baten uit onroerende-zaakbelastingen zelf zijn daarbij tamelijk ongevoelig voor de gevolgen van
een economische recessie.
Het aandeel van de overdrachten in de baten is samen met het aandeel van de profijtheffingen van economische
activiteiten een belangrijk aandachtspunt van de financiële structuur voor een oordeel over de houdbaarheid van
de gemeentefinanciën. Een hoog aandeel beïnvloedt de financiële begrotingsruimte bij een slechtweer-scenario
negatief.
De hoogte van de investeringsguitgaven zijn een aandachtsgebied voor het ontstaan van financiële stress.
Bij een trendmatige groei van de inkomsten horen de investeringsuitgaven op de lange termijn min of meer even
snel te stijgen. Een taakmutatie of maatschappelijke opgave leidt slechts tijdelijk tot een afwijkende ontwikkeling
van de investeringsuitgaven. Bij een structureel hogere groei van de investeringen ontstaat een schuldspiraal. Bij
een structureel lagere groei van de investeringen daalt het aandeel van het niet-financieel vermogen in relatief
opzicht richting nihil. Daarmee wordt de levensvatbaarheid van een gemeente aangetast.
De investeringsuitgaven van gemeenten fluctueren door de relatief kleine omvang van gemeentelijke organisaties
van jaar tot jaar. Voor de trendmatige ontwikkeling van de investeringen moet daarom een langere periode in
ogenschouw worden genomen. Een normale trendmatige groei van de investeringsuitgaven leidt bij groeiende
inkomsten tot hogere investeringsuitgaven dan de afschrijvingen. De netto-investeringen van een gemeente
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veroorzaken daarom bij een trendmatige groei van de inkomsten en een ongewijzigde taakopvatting over een
langere periode bezien een structureel financieringstekort.
Relatief hogere investeringsuitgaven, omdat een gemeente kapitaalintensiever is, leiden bij een gegeven
exploitatieresultaat tot hogere afschrijvingen en een hogere netto schuldquote. Dit leidt altijd tot minder ruimte
voor lopende consumptieve uitgaven. Langere afschrijvingstermijnen leiden ook door de hogere nettoinvesteringen tot een hogere netto schuldquote. Bij een rente lager dan de groei van de inkomsten leiden langere
afschrijvingstermijnen tot meer ruimte voor lopende consumptieve uitgaven aan publieke voorzieningen. Maar als
de rente hoger is, dan krimpt de begrotingsruimte voor lopende uitgaven bij langere afschrijvingstermijnen. Lange
afschrijvingstermijnen maken daarom een gemeente gevoeliger voor omslagen in conjunctuur.
Er is een sprake van een uitzonderlijk sterk verband tussen de hoogte van de baten en de hoogte van
afschrijvingslasten (suspect). Ook is er sprake van een zeer sterk verband tussen het aantal inwoners en de hoogte
van de afschrijvingslasten. Verschillen in structuurkenmerken tussen gemeenten leiden door een andere
samenstelling van de uitgaven echter tot verschillen in de hoogte van de publieke investeringen als aandeel van de
baten. Dit is waarschijnlijk een van de oorzaken dat de afschrijvingsquotes van gemeenten uiteenlopen. De ene
gemeente heeft daardoor een ander aanvaardbaar niveau voor de investeringsuitgaven als aandeel van de baten dan
de andere gemeente. Bij een relatief hoog aanvaardbaar niveau voor de investeringsuitgaven is de begrotingsruimte
voor de lopende consumptieve uitgaven kleiner en zijn ook de mogelijkheden voor bezuinigingen op deze lopende
uitgaven relatief kleiner.
Bij hoge investeringsuitgaven en een gegeven exploitatieresultaat stijgt de netto schuldquote en krimpt de financiële
begrotingsruimte voor lopende consumptieve uitgaven door de hogere afschrijvingslasten en rentelasten. Erg lage
investeringsuitgaven hollen daarentegen het voorzieningenniveau uit en scheppen bij een gegeven
exploitatieresultaat door de lagere afschrijvingslasten extra ruimte voor lopende consumptieve uitgaven. Te lage
investeringen vergen te zijner tijd inhaalinvesteringen, waardoor de netto schuldquote alsnog stijgt en de ruimte
voor lopende consumptieve uitgaven bij een gegeven exploitatieresultaat door de hogere afschrijvingslasten en
rentelasten alsnog krimpt.
Kort samengevat zijn de samenstelling van de baten en lasten, het exploitatieresultaat, de omvang van de
overdrachten, de omvang van de profijtheffingen uit economische activiteiten, de hoogte van de
investeringsuitgaven, de omvang van de afschrijvingslasten en het aanvaardbaar niveau van de investeringsuitgaven
aandachtsgebieden van de financiële structuur die door hun invloed op het financieringsresultaat de toekomstige
financiële begrotingsruimte beïnvloeden. Daarom zijn deze aandachtsgebieden van de evolutie van het financieel
vermogen van belang voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
Het remvermogen van een gemeente om het financieringsresultaat te beïnvloeden.
Als door een economische recessie of een ander slechtweer-scenario de netto schuldquote oploopt door negatieve
exploitatieresultaten en krimpende baten in de noemer dan krimpt de financiële begrotingsruimte als de groei van
de inkomsten niet snel terugkeert. Tijdens het oplopen van de netto schuldquote door de negatieve
exploitatieresultaten neemt de mate waarmee het bezit op de balans met schuld wordt belast, toe. Er zijn dan
ombuigingen nodig om de krimp van de financiële begrotingsruimte voor uitgaven aan publieke voorzieningen te
stoppen. Voor houdbare gemeentefinanciën moet de netto schuldquote op de middellange termijn worden
omgebogen naar een dalende schuldquote.
Gemakkelijke bezuinigingsposten voor het verbeteren van het financieringsresultaat zijn het uitstellen van
vervangingsinvesteringen en het afstellen van uitbreidingsinvesteringen. Voor nieuwe investeringen is geen
besluitvorming in de gemeenteraad nodig. Bij een hoog investeringsniveau kan hier zeker ruimte worden gevonden.
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Maar de mogelijkheden voor het stoppen van de krimp van de financiële begrotingsruimte voor publieke uitgaven
moeten in de regel ook worden gevonden op de exploitatierekening. De investeringsuitgaven moeten voor
houdbare gemeentefinanciën namelijk op een aanvaardbaar niveau blijven.
Tijdens de ombuigingen blijft de netto schuldquote in eerste instantie toenemen. Daarmee blijven de
schuldverplichtingen stijgen en verslechtert het exploitatieresultaat juist verder. Bij te trage ombuigingen loopt de
netto schuldquote sneller op door de stijgende schuldverplichtingen, dan dat de netto schuldquote daalt door de
ombuigingen zelf. Er is daarom sprake van een begrensde remweg voor het realiseren van de benodigde
ombuigingen. Binnen een beperkte tijd moeten voldoende ombuigingen worden gerealiseerd. Deze remweg is dus
van belang voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Is de aanwezige remweg lang als
een slechtweer-scenario zich voordoet, of is de beschikbare remweg juist kort?
Een eerste aandachtsgebied voor een oordeel over de lengte van de remweg voor ombuigingen bij een slechtweerscenario is de mate waarin een gemeente schuldfinanciering gebruikt voor zijn investeringen, lopende consumptieve
uitgaven en rente-uitgaven. De eerste vraag over de remweg luidt namelijk: Wat is de gemiddelde financiële snelheid
van de gemeente op dit moment, nu er nog geen vuiltje aan de lucht is?
Is deze snelheid langzaam, doordat de gemeente structureel een fors positief exploitatieresultaat heeft en daarmee
een flink deel van zijn investeringen financiert? De huidige generatie inwoners heeft dan al een flink deel van de
lasten van de investeringen met meerjarig nut op zich genomen. De schuldverplichtingen die volgen uit de
bestaande schuldbelasting van het bezit, zijn in dat geval bij de start van een slechtweer-scenario laag en het
exploitatieresultaat zal door een val aan inkomsten minder negatief worden.
Of is de snelheid van de gemeente hoog, omdat de investeringsuitgaven hoog zijn en de gemeente structureel een
negatief exploitatieresultaat heeft, waardoor naast alle investeringen ook een deel van de lopende consumptieve
uitgaven en rente-uitgaven met schuld worden gefinancierd en er sprake is van een negatief eigen vermogen? In
dat geval zijn de bestaande schuldverplichtingen, die volgen uit de schuldbelasting van het bezit, bij aanvang van
een slechtweer-scenario al hoog en wordt het exploitatieresultaat door een val van de baten extra negatief. Er moet
dan meer worden omgebogen, terwijl de lasten waarop kan worden omgebogen, door de schuldverplichtingen juist
kleiner zijn. Met deze hogere ombuigingen worden kosten van consumptieve lopende uitgaven en rente-uitgaven
uit het verleden afgewenteld op de toekomst.
Al eerder in deze paragraaf zijn het exploitatieresultaat en de hoogte van de investeringsuitgaven als een belangrijk
aandachtsgebied van de financiële structuur benoemd. Uit de accumulatievergelijking van paragraaf 5.3 blijkt dat
de omvang van het structurele exploitatieresultaat leidt tot een bepaalde mate van schuldbelasting van het bezit.
De mate waarmee het bezit van een gemeente is belast met schuld, geeft daarmee informatie over het structurele
niveau van de exploitatieresultaten uit het verleden. De mate waarmee het bezit met schuld is belast, is daarom ook
een aandachtsgebied van de financiële structuur dat informatie geeft over de ‘aanvangssnelheid’ bij een slechtweerscenario. Dit aandachtsgebied geeft tevens inzicht in de mate waarmee de lasten van investeringen, lopende
consumptieve uitgaven aan publieke voorzieningen en rente-uitgaven bij toekomstige inwoners worden neergelegd.
Voor de lengte van de remweg bij een slechtweer-scenario is het vooral van belang hoe snel de gemeente met
ombuigingen het oplopen van de netto schuldquote kan afremmen. Dat is de tweede factor die de lengte van de
remweg bepaald. Bij een beter remvermogen wordt de remweg voor het stabiliseren van de netto schuldquote ook
korter. Het financiële remvermogen van een gemeente wordt vooral bepaald door de mogelijkheden voor
ombuigingen op de baten en de lasten van de exploitatierekening.
De mogelijkheden voor gemeenten om de baten bij een recessie structureel te verhogen zijn grotendeels beperkt
tot het eigen belastinggebied. Het eigen belastinggebied van gemeenten is klein en van de eigen belastingen zijn de
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onroerende-zaakbelastingen voor de meeste gemeenten veruit het belangrijkst in omvang. Met een structurele
verhoging van de onroerende-zaakbelastingen wordt de krimp van de financiële begrotingsruimte door een
slechtweer-scenario verkleind. Het heeft daarbij een positief noemereffect op de netto schuldquote.
Het verhogen van de onroerende-zaakbelastingen kent echter een grens. Voor houdbare gemeentefinanciën moet
bij een slechtweer-scenario sprake blijven van een aanvaardbaar belastingtarief. Voor dit aanvaardbare tarief is de
toegangsnorm voor het verkrijgen van artikel 12 saneringssteun richtinggevend. De relatieve omvang van de
zogenaamde onbenutte belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen is daarmee een belangrijk aandachtsgebied
van de financiële structuur voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
Een gemeente kan voor het verhogen van zijn baten ook de heffingen en leges kostendekkend maken voor zover
dat nog niet het geval is. Door de definitie van de lasten waarop kan worden omgebogen, kunnen de hogere lasten
bij tarieven die niet volledig de kosten dekken, als ombuigingsrelevante netto lasten in plaats van
ombuigingsrelevante baten worden beschouwd. Deze financiële begrotingsruimte wordt daarom bij de bespreking
hierna over de lasten waarop kan worden omgebogen, meegenomen.
Vanwege het kleine eigen belastinggebied van gemeenten moet een krimp van de financiële begrotingsruimte bij
een slechtweer-scenario vooral worden opgeheven door structurele bezuinigingen op de exploitatielasten.
Gemeenten kunnen niet op alle lasten van de exploitatierekening bezuinigen. Bezuinigingen zijn alleen mogelijk
op de zogenaamde ombuigingsrelevante netto lasten. Van de lasten voor mutatie van de reserves kan een gemeente
niet ombuigen op de afschrijvingslasten, de rentelasten en de taakgebonden lasten van specifieke uitkeringen,
decentralisatie-uitkeringen, subsidies, wettelijke heffingen & leges en de lasten van de bouwgrondexploitatie voor
zover de taakgebonden lasten de baten niet overstijgen.
Ombuigingen op de ombuigingsrelevante netto lasten zijn mogelijk tot het niveau van lopende consumptieve
uitgaven voor een aanvaardbaar voorzieningenniveau. Het aanvaardbare voorzieningenniveau is echter sterk
afhankelijk van de centrumfunctie en de sociale structuur van een gemeente. De algemene uitkering verevent dan
ook voor de verschillen in kosten als gevolg van deze structuurkenmerken. Voor een indruk van de noodzakelijke
uitgaven voor een aanvaardbaar voorzieningenniveau van een gemeente kunnen de ombuigingsrelevante netto
lasten worden vergeleken met die van gemeenten met een vergelijkbare sociale structuur en centrumfunctie. De
relatieve omvang van de ombuigingsrelevante netto lasten zijn daarmee een aandachtsgebied van de financiële
structuur voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
Kort samengevat wordt het remvermogen van een gemeente om de uitholling van het financieel vermogen bij
financiële stress op te heffen bepaald door de mate van schuldbelasting van het bezit, de onbenutte
belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen, de omvang van de ombuigingsrelevante netto lasten en het
aanvaardbare niveau van de lopende consumptieve uitgaven aan voorzieningen.
Wat in het volgende hoofdstuk terugkeert.
Voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën zijn de volgende aandachtsgebieden van de
financiële structuur van belang: 1. de omvang van het financieel vermogen; 2. de samenstelling van het financieel
vermogen in verband met de rentevaste looptijden; 3. de omvang van de uitgeleende gelden en het bijbehorende
wanbetalingsrisico; 4. de hoogte van de voorraden en het bijbehorende marktrisico; 5. de hoogte van de
schuldverplichtingen; 6. het (structurele) exploitatieresultaat; 7. de samenstelling van de baten en van de lasten in
verband met het uiteenlopen van de groei van die baten en lasten; 8. de omvang van de overdrachten van de
centrale overheid vanwege de kortingen bij een slechtweer-scenario; 9. de omvang van de profijtheffingen uit
economische activiteiten vanwege de tegenvallende inkomsten bij een slechtweer-scenario; 10. de gemiddelde
hoogte en de aanvaardbare hoogte van de investeringsuitgaven; 11. de omvang van de afschrijvingslasten; 12. de
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schuldbelasting van het bezit; 13. de onbenutte belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen; en 14. de omvang
en het aanvaardbare niveau van de ombuigingsrelevante netto lasten.
Deze aandachtsgebieden, die een indicatie geven over de schuldendruk, de evolutie van de netto schuld en de
remweg van een gemeente voor het stabiliseren van een oplopende netto schuldquote, hebben namelijk invloed op
de financiële begrotingsruimte van een gemeente bij de voorwaarde van houdbare gemeentefinanciën. Ze
definiëren daarom ook de actuele financiële conditie van een gemeente. De aandachtsgebieden van de financiële
structuur voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën keren terug in hoofdstuk 6.
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Hoofdstuk 6. Het meten van het houdbaarheidstekort en de financiële conditie.
§ 6.1 Inleiding.
In dit hoofdstuk wordt een numerieke begrotingseis ontwikkeld, waarmee een oordeel over de houdbaarheid van
de gemeentefinanciën kan worden gevormd. Voor het beoordelen van de houdbaarheid van de financiën van een
gemeente door de raad en door het toezicht van hogerhand voor het actief uitvoeren van de artikel 12
saneringssteunregeling, zoals in hoofdstuk 3 is voorgesteld, kan gebruik worden gemaakt van financiële kengetallen
over de huidige financiële structuur van gemeenten. De houdbaarheid van de gemeentefinanciën ligt echter in de
toekomst opgesloten. Een vraag is daarom: Kan voor gemeenten net als voor landen een houdbaarheidsberekening
van de toekomstige begrotingsruimte bij een slechtweer-scenario worden gemaakt? Daarmee kan dan met één
kengetal een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën worden geveld in plaats van met een set
kengetallen over de actuele financieel structuur.
Een dergelijke houdbaarheidsberekening moet dan uitgaan van de trendmatige ontwikkeling van de toekomstige
financieringsstromen in plaats van alleen de ontwikkeling van de baten en lasten. Voor het solvabiliteitscriterium
moet bij de berekening worden uitgegaan van het stabiliseren van de netto schuldquote op de middellange termijn
bij een gestandaardiseerd slechtweer-scenario in plaats van een eigen vermogen van minimaal nihil. Ook moet een
dergelijke methode rekening houden met de aandachtsgebieden van de financiële structuur uit hoofdstuk 5, die
invloed hebben op de financiële begrotingsruimte. Met een houdbaarheidsberekening kan dan bij een aanvaardbaar
niveau voor de investeringsuitgaven en een aanvaardbare belastingdruk de ombuigingsopgave in baten en lasten
worden berekend, die nodig is voor een houdbare gemeenteschuld. Deze ombuigingsopgaaf, die door Blanchard
(1990) het belasting-gat werd genoemd, noem ik in het vervolg van dit hoofdstuk het houdbaarheidstekort.
De berekening van het houdbaarheidstekort is daarmee ook een methode om de benodigde saneringssteun voor
een gemeente met onoverkomelijke financiële stress te bepalen. Bij die berekening hoeft dan geen gebruik worden
gemaakt van een slechtweer-scenario, maar kan van de verwachte ontwikkeling van de baten en lasten worden
uitgegaan. Wel moeten bij die berekening de ombuigingen die de gemeente zelf kan realiseren, apart in beeld
worden gebracht.
Van het houdbaarheidstekort dat volgt uit de berekening bij een slechtweer-scenario, kan een financieel kengetal
worden samengesteld, waarmee potentieel onhoudbare gemeentefinanciën kunnen worden ontdekt. Daarmee is
sprake van vroeg-signalering. Uit de beschrijving van de simulaties met de accumulatievergelijking in paragraaf 5.3
blijkt echter dat er bij een rente lager dan de groei van de inkomsten met een hoge netto schuld meer financiële
ruimte voor uitgaven aan publieke voorzieningen wordt gecreëerd in plaats van minder financiële ruimte. Het is
daarom de vraag of bij alle economische condities met een houdbaarheidsberekening, waarbij de rente door het
slechtweer-scenario stijgt, een goed oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën mogelijk is.
Als dat niet het geval is, dan moet voor een oordeel over de houdbaarheid worden teruggevallen op een set
financiële kengetallen over de financiële conditie. Het financiële kengetal voor het houdbaarheidstekort kan daar
dan deel van uit maken. Voor het meten van de financiële conditie van een gemeente gebruiken de methoden die
in paragraaf 2.7 zijn behandeld, financiële kengetallen die het ontstaan van financieel stress signaleren. Met een
verzameling losse kengetallen kan niet eenvoudig een eindoordeel over de financiële conditie worden geveld.
Daarom stellen een aantal van die methoden voor een oordeel over de financiële conditie een index van deze
kengetallen samen. Dergelijke indexen over de financiële conditie worden in andere landen als begrotingseis
gebruikt voor het toezicht op de gezondheid van de gemeentefinanciën.
Bij de methoden die werken met een index, wordt de set onderliggende kengetallen vaak min of meer intuïtief
gekozen. Er wordt gebruik gemaakt van een beperkt aantal gangbare kengetallen waarvan bekend is dat ze financiële
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stress signaleren. Voor de bijdrage van de uitkomst van een kengetal aan de index over de financiële conditie kan
worden uitgegaan van de vergelijking van de uitkomst met die van andere gemeenten. Kloha et al. (2005) stellen
echter als verbetering voor om voor elk kengetal een absolute waarde als signaalwaarde vast te stellen, waarboven
of waaronder sprake is van een risico op het ontstaan van financiële stress op het desbetreffende aandachtsgebied.
Vervolgens wordt bij het overschrijden van de signaalwaarde van een kengetal een score toegekend. De som van
de scores op de set kengetallen is de uitkomst van de index voor de financiële conditie van een gemeente.
In dit hoofdstuk worden voor de aandachtsgebieden van de financiële structuur van paragraaf 5.6, die invloed van
betekenis hebben op de financiële begrotingsruimte, gericht financiële kengetallen gedefinieerd. De kengetallen
meten daarmee het ontstaan van een verhoogd risico op financiële stress op deze aandachtsgebieden. Daarmee
ontstaat de zekerheid dat alle belangrijke aandachtsgebieden van de financiële structuur voor een oordeel over de
financiële conditie van een gemeente goed in beeld komen.
Voor de uitkomst van de bijbehorende financiële conditie index wordt vervolgens uitgegaan van de som van de
scores op de signaalwaarden van de kengetallen. Die signaalwaarden zijn zoveel als mogelijk absolute waarden, die
bij een overschrijding aangeven dat er sprake is van een verhoogd risico op financiële stress op het desbetreffende
aandachtsgebied van de financiële structuur. Daarmee is deze index in beginsel een numerieke begrotingseis,
waarmee een onvoldoende financiële conditie voor houdbare gemeentefinanciën tijdig kan worden gesignaleerd.
Kwaliteitseisen waaraan de financiële kengetallen moeten voldoen.
In paragraaf 2.8 zijn een zestal eisen geformuleerd waaraan financiële kengetallen van een index voor een oordeel
over de financiële conditie moeten voldoen. Voor het definiëren van een kengetal voor een aandachtsgebied van
de financiële structuur zijn vaak meerdere keuzes mogelijk. Daarom wordt in dit hoofdstuk getoetst in welke mate
de verschillende kengetallen aan deze eisen voldoen. Daarvoor wordt per eis een kwalificatie goed, matig of slecht
aan de kengetallen die worden beoordeeld, toegekend. Naast de aandachtgebieden van de financiële structuur voor
houdbare gemeentefinanciën bepalen de scores op de eisen de keuze van de set financiële kengetallen. De zes eisen
luiden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De kengetallen moeten concepten van theorieën of aandachtsgebieden voor financiële stress
representeren;
De kengetallen moeten zijn samen te stellen uit openbaar verkrijgbare informatie die frequent beschikbaar
komt;
De kengetallen moeten bestand zijn tegen manipulatie en strategisch sturing;
De kengetallen moeten goed de gemeenten selecteren die op het desbetreffende aandachtsgebied slecht
scoren;
De historische ontwikkeling van de uitkomsten van de kengetallen moeten het ontstaan van financiële
stress op de bijbehorende aandachtsgebieden in beeld brengen; en
De kengetallen moeten toegankelijk en begrijpelijk zijn voor lokale politici, bestuurders en het publiek.

Voor de keuze van de verschillende kengetallen wordt onder andere gebruik gemaakt van de kengetallen die in
hoofdstuk 5 de revue zijn gepasseerd. Bij het definiëren van de kengetallen worden ook de zes verplichte
kengetallen van het BBV en de kengetallen bij de twee normen voor de samenstelling van het financieel vermogen
uit de Wet financiering decentrale overheden besproken (zie de paragrafen 3.2 en 3.6). In enkele gevallen worden
alternatieve kengetallen geselecteerd, omdat die toegankelijker en begrijpelijker zijn voor lokale politici, bestuurders
en het publiek, of een aandachtsgebied belichten waarvoor in hoofdstuk 5 nog geen kengetal is gebruikt. In bijlage
E is een overzicht opgenomen van de set kengetallen van de financiële conditie index en de bijbehorende definities.
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De inhoud en opbouw van hoofdstuk 6.
Hoofdstuk 6 heeft daarmee de volgende opbouw. In paragraaf 6.2 wordt op basis van het leerstuk houdbare
overheidsfinanciën een methode ontwikkeld om het houdbaarheidstekort van gemeenten te meten. Het model
‘houdbare gemeentefinanciën’, dat eruit volgt, gaat uit van stabilisatie van de netto schuldquote bij een slechtweerscenario en neemt de tekortkomingen van de COELO-methode voor het berekenen van het weerstandsvermogen
weg. Het model houdt rekening met de aandachtsgebieden van de financiële structuur uit hoofdstuk 5. Met het
model ‘houdbare gemeentefinanciën’ is het financiële kengetal de houdbaarheidsquote voor alle individuele Nederlandse
gemeenten berekend. Aan de hand van deze uitkomsten wordt besproken of met de houdbaarheidsquote een goed
oordeel over de houdbaarheid van de financiën van een gemeente kan worden gevormd.
In de paragrafen 6.3, 6.4 en 6.5 worden in aanvulling op het kengetal houdbaarheidsquote negen financiële
kengetallen gedefinieerd voor de aandachtsgebieden van de financiële structuur voor houdbare gemeentefinanciën
van hoofdstuk 5. In paragraaf 6.3 worden drie kengetallen gedefinieerd om de hoogte en samenstelling van het
financieel vermogen en de omvang van de schuldverplichtingen te belichten. Daarmee zien deze kengetallen toe
op de schuldendruk. In paragraaf 6.4 worden drie kengetallen gedefinieerd voor de evolutie van het financieel
vermogen door de uitkomst van de exploitatierekening, door een val van de inkomsten bij een slechtweer-scenario
en door de investeringen. In paragraaf 6.5 worden drie kengetallen gekozen voor het remvermogen van een
gemeente om een oplopende netto schuldquote te stabiliseren. Voor de vermogensbuffer wordt een kengetal voor
de schuldbelasting van het bezit en voor de flexibiliteit van de baten en lasten worden twee kengetallen voor
respectievelijk de onbenutte belastingcapaciteit en de ombuigingsrelevante netto lasten gedefinieerd.
In paragraaf 6.6 wordt van deze van tien financiële kengetallen een financiële conditie index samengesteld voor een
oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Daarvoor worden signaalwaarden voor de kengetallen
vastgesteld, waarboven of waaronder sprake is van een signaal voor een verhoogd risico op het ontstaan van
financiële stress op het desbetreffende aandachtsgebied. Bij het bepalen van deze signaalwaarden wordt tevens
beoordeeld of de Europese begrotingsnorm voor het financieringstekort genoeg financiële ruimte aan gemeenten
laat (zie paragraaf 3.7). Aan het eind van de paragraaf worden de uitkomsten van de financiële conditie index van
gemeenten besproken.
In paragraaf 6.7 wordt tot slot gekeken in hoeverre de berekening van het houdbaarheidstekort en de financiële
conditie index een verbetering vormen ten opzichte van de huidige normen die voor het begrotingstoezicht en
bepalen van de hoogte van eventuele artikel 12 saneringssteun worden gebruikt. In bijlage F is een overzicht
opgenomen van de gemeenten met de uitkomst onvoldoende, zwak en (net) voldoende op de financiële conditie
index op basis van de vermogensbalans ultimo 2016 en de exploitatierekening 2017.

§ 6.2 Het berekenen van het houdbaarheidstekort van gemeenten.
In deze paragraaf wordt het ontwerp en de toepassing van een model beschreven waarmee de omvang van het
houdbaarheidstekort van een Nederlandse gemeente kan worden berekend. Er wordt een kengetal voor het
houdbaarheidstekort bij een slechtweer-scenario gedefinieerd, waarmee de mate van houdbaarheid van de
gemeentefinanciën tussen gemeenten onderling kan worden vergeleken. Tot slot worden de uitkomsten van de
Nederlandse gemeenten voor dit kengetal besproken. In de bespreking wordt beoordeeld of met het financiële
kengetal voor het houdbaarheidstekort, de zogenaamde houdbaarheidsquote, een goed oordeel over de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën kan worden geveld.
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Met financiële kengetallen over de actuele financiële structuur kan een oordeel over de financiële conditie van een
gemeente worden geveld. De houdbaarheid van de gemeentefinanciën ligt echter in de toekomst opgesloten en
deze kengetallen kijken niet in de toekomst. Een vraag is dan: Wat is de invloed van demografische, sociale en
economische factoren en een slechtweer-scenario op de toekomstige inkomsten en uitgaven? Deze drie factoren
en de omvang van een mogelijk slechtweer-scenario, zijn van invloed op de financiële begrotingsruimte van een
gemeente en daarmee van invloed op de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
Organisaties als het International Monetair Fonds en de Wereldbank kijken bij landen voor de gezondheid van de
overheidsfinanciën juist met voorspellingsmodellen naar de toekomstige financieringsstromen en geven daarmee
een antwoord op de vraag of de overheidsfinanciën houdbaar zijn (zie paragraaf 2.5). Deze kasstroommodellen
houden daardoor rekening met het verder oplopen van de schuld tijdens de ombuigingen en houden ook rekening
met de invloed van demografische, sociale en economische factoren op de trendmatige ontwikkeling van de
inkomsten en uitgaven.
De modellen om de houdbaarheid te berekenen nemen daarom ook het structurele financieringstekort bij
trendmatig groeiende inkomsten mee als bijkomende financiële ruimte, die het oplopen van de schuldquote bij een
slechtweer-scenario afremt of zelfs keert. Met de ruimte voor een structureel financieringstekort wordt de
ombuigingsopgaaf juist verkleind. Met slechts één financieel kengetal over de omvang van de benodigde
ombuigingen kan bij landen de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in beeld worden gebracht. Dit ‘belastinggat’ is daarbij de financiële ruimte die maximaal over is, of de omvang van de structurele ombuigingen die minimaal
nodig zijn, voor houdbare overheidsfinanciën.
Net zoals de Europese lidstaten onderdeel uitmaken van de Europese Unie, kunnen de Nederlandse gemeenten
worden gezien als kleine staten in de rechtsopvolger van de Unie van Utrecht. De vraag luidt daarom: Kan met het
concept houdbare overheidsfinanciën voor landen een werkbaar model voor de Nederlandse gemeenten worden
uitgewerkt, waarmee de houdbaarheid van de gemeentefinanciën in beeld kan worden gebracht? Indien het
antwoord daarop ja luidt, kan daarmee per gemeente één financieel kengetal over het houdbaarheidstekort worden
berekend. Met een normering van dit kengetal kan dan een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën
worden gegeven.
De accumulatievergelijking voor het berekenen van een houdbare gemeenteschuld.
Het is prudent om bij gemeenten voor de schuldbelasting van het bezit uit te gaan van ten hoogste een volledige
schuldbelasting (zie de paragrafen 4.6 en 5.3). Het gevolg van een volledige schuldbelasting van het bezit is dat bij
verbruik van het bezit door de gemeente de schuld ook daalt. Een boekhouding in baten en lasten waarbij de
exploitatie sluit, faciliteert daarbij het voldoende aflossen van de schulden. Daarmee lost een gemeente altijd al zijn
schulden af.
Een stroming binnen de economische wetenschap stelt voor de houdbaarheid van de overheidsschuld van landen
dat de huidige schuld met de toekomstige financieringsstroom uit de inkomsten en uitgaven in de verre toekomst
ooit kan worden terugbetaald. De kritiek daarop luidt dat de overheid een eeuwig leven heeft en zijn schuld daarom
kan doorrollen. Voor een gemeente met een volledige schuldbelasting van het bezit houdt het herfinancieren van
een schuld juist in dat er een restschuld wordt opgebouwd. Als het bezit is versleten, resteert nog een deel van de
schuld. Daarom is het uitgangspunt dat de schuld in de verre toekomst ooit wordt terugbetaald, voor een gemeente
een goed vertrekpunt voor een solvabiliteitscriterium. Deze eis als solvabiliteitscriterium voor houdbare
gemeentefinanciën kan formeel worden uitgewerkt.
Stel dat een gemeente aan het eind van het jaar 𝑡 − 1 een gemeenteschuld heeft met een omvang van 𝐷𝑡−1 en dat
de gemeente in jaar 𝑡 over deze schuld een rente van 𝑟 is verschuldigd. In dat geval groeit de schuld in jaar 𝑡 aan
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tot (1 + 𝑟) × 𝐷𝑡−1 . Het solvabiliteitscriterium voor een houdbare gemeenteschuld eist dat een gemeente deze
schuld (1 + 𝑟) × 𝐷𝑡−1 kan terugbetalen met het financieringsresultaat exclusief rente in jaar 𝑡 en de contante
waarde van deze financieringsresultaten in de toekomstige jaren. Wanneer het financieringsresultaat in een
willekeurig jaar 𝑛 wordt uitgedrukt door 𝐹𝑛 dan kan daarmee de begrenzing van de financiële ruimte voor houdbare
gemeentefinanciën worden uitgedrukt met de vergelijking:
(1)

−(𝑛−𝑡)
(1 + 𝑟) × 𝐷𝑡−1 < ∑∞
× 𝐹𝑛
𝑛=𝑡 (1 + 𝑟)

In de accumulatievergelijking van de netto schuldquote van paragraaf 5.3 reiken de bomen bij een rente lager dan
de groei van de inkomsten financieel gezien echter tot in de hemel. Hoe hoger de schuld des te meer financiële
begrotingsruimte er voor uitgaven aan publieke voorzieningen ontstaat. De financiële begrotingsruimte van een
gemeente is op een willekeurig moment echter altijd eindig. Bij een lage marktrente komt er in de toekomst altijd
weer een moment dat de rente hoger dan de groei van de inkomsten komt te liggen. Een hoge netto schuld leidt
dan niet tot meer maar juist tot minder ruimte voor uitgaven aan publieke voorzieningen.
In paragraaf 4.6 is als onderdeel van het solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën een beperking
aan de gemeenteschuld opgelegd, die steunt op deze vergelijking (1) en rekening houdt met een onzekere toekomst.
Een gemeente moet bij een slechtweer-scenario met zijn toekomstige inkomsten en zonder artikel 12
saneringssteun een oplopende netto schuldquote op de middellange termijn kunnen ombuigen naar een netto
schuldquote die daalt. Met het realiseren van een dalende netto schuldquote op de middellange termijn, wordt
ervan uitgegaan dat een gemeente in staat is zijn schulden in de verre toekomst af te betalen. Het slechtweerscenario geeft daarbij de continuïteitsgedachte weer, dat dit ook onder moeilijke omstandigheden, waarbij de rente
hoger is dan de groei van de inkomsten, het geval moet zijn.
Dit stabiliseren van de netto schuldquote op de middellange termijn is noodzakelijkerwijs het enige
solvabiliteitscriterium voor een houdbare overheidsschuld. De netto schuldquote muteert ook door een wijziging
van de netto investeringsquote, zodat de netto schuldquote het meetmiddel is om te zien of er sprake is van
houdbare gemeentefinanciën. Op de middellange termijn is het doorrollen van de schuld zolang de
schuldverplichtingen kunnen worden nagekomen, een prima optie. Bij ramingen over een oneindig lange periode
om te zien of de schuld uit het verleden in de toekomst ooit wordt afbetaald, sluipen er te veel onzekerheden in de
berekening (zie de paragrafen 4.6 en 5.3).
De netto schuldquote evolueert door de toekomstige financieringsresultaten. De accumulatievergelijking van de
netto schuldquote van paragraaf 5.3 berekent deze toekomstige ontwikkeling van de schuldquote en is goed
bruikbaar voor het berekenen van de mate van houdbaarheid van de schuld bij een trendmatige ontwikkeling.
Omdat voor een oordeel of de gemeenteschuld houdbaar is, de ontwikkeling van het netto vermogen niet hoeft te
worden gevolgd, kunnen de afschrijvingen en afschrijvingslasten in deze accumulatievergelijking worden
weggelaten. In aanvulling op de accumulatievergelijking van paragraaf 5.3 groeien de lopende consumptieve
uitgaven juist trendmatig, naast dat er ombuigingen op deze uitgaven plaatsvinden. Daarom moet voor de lopende
consumptieve uitgaven (𝑈𝐼𝑇) een zelfstandige nominale groeivoet 𝑓 in de accumulatievergelijking worden
toegevoegd. De lopende uitgaven 𝑈𝐼𝑇 in jaar 𝑡 bedragen (1 + 𝑓) × 𝑈𝐼𝑇𝑡−1 . Daarmee krijgt de accumulatievergelijking de volgende gedaante:
𝐷𝑡
𝐼𝑁𝐾𝑡

=

𝐷𝑡−1
𝐼𝑁𝐾𝑡−1

+

(𝑟×𝐷𝑡−1 )
𝐼𝑁𝐾𝑡

+

[(1+𝑒)×𝐼𝑁𝑉𝑡−1 ]
𝐼𝑁𝐾𝑡

−

[(1+𝑔)×𝐼𝑁𝐾𝑡−1 − (1+𝑓)×𝑈𝐼𝑇𝑡−1 ]
𝐼𝑁𝐾𝑡

In de deze vergelijking (2) is:
𝐷𝑡
de netto schuld aan het eind van jaar 𝑡;
𝐼𝑁𝐾𝑡−1 de inkomsten in jaar 𝑡 − 1;
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(2)

𝐼𝑁𝑉𝑡−1
𝑈𝐼𝑇𝑡−1
𝑟
𝑔
𝑒
𝑓

de investeringsuitgaven in jaar 𝑡 − 1;
de lopende consumptieve uitgaven exclusief rente in jaar 𝑡 − 1;
het percentage van de te betalen rentevergoeding over de schuld;
het nominale groeipercentage van de inkomsten;
het nominale groeipercentage van de investeringsuitgaven; en
het nominale groeipercentage van de lopende consumptieve uitgaven.

De accumulatievergelijking (2) zegt dus dat de netto schuldquote aan het eind van een jaar gelijk is aan de netto
schuldquote aan het begin van dat jaar plus de verschuldigde rente over deze schuld in dat jaar als aandeel van de
inkomsten, plus de investeringsquote in dat jaar, minus het financieringsresultaat van de exploitatie exclusief rente
in dat jaar als aandeel van de inkomsten. Het financieringsresultaat van de exploitatie in de teller bestaat daarbij uit
het verschil van de inkomsten en de lopende consumptieve uitgaven.
Met deze accumulatievergelijking kan de toekomstige ontwikkeling van de netto schuldquote op de middellange
termijn worden berekend. Bij het berekenen van deze ontwikkeling van de netto schuldquote kan een slechtweerscenario in het jaar 𝑡 + 1 op de accumulatievergelijking (2) worden losgelaten. Vervolgens kunnen vanaf jaar 𝑡 + 1
de ombuigingen worden ingegeven. Als voor de duur van de ombuigingen voor het stabiliseren van de netto
schuldquote van een periode van 5 jaar wordt uitgegaan, dan is de gemeenteschuld houdbaar als de netto
schuldquote in jaar 𝑡 + 6 kleiner is dan de netto schuldquote in jaar 𝑡 + 5.
Operationalisering van de accumulatievergelijking om het houdbaarheidstekort te berekenen.
Voor het berekenen of een gemeente aan de eis voor een houdbare gemeenteschuld voldoet, kan van de
accumulatievergelijking (2) een kasstroommodel worden gebouwd, waarmee het houdbaarheidstekort kan worden
berekend bij de voorwaarde dat de netto schuldquote in het zevende jaar daalt ten opzichte van het zesde jaar. Als
bij die berekening aan de randvoorwaarden voor een aanvaardbare belastingdruk en een aanvaardbaar niveau voor
de uitgaven aan publieke voorzieningen wordt voldaan, dan wordt daarmee ook voldaan aan het
solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën.
Voor dit kasstroommodel, dat de toekomstige ontwikkeling van de netto schuldquote aan de linkerzijde van de
accumulatievergelijking (2) in beeld brengt, wordt de kasstroom van een gemeente opgebroken in de drie te
onderscheiden onderdelen van de rechterkant van deze vergelijking. Onderscheiden worden een
financieringsstroom die voortvloeit uit het huidige financieel vermogen (namelijk de per saldo betaalde rente), een
financieringsstroom die voortvloeit uit de investeringen in niet-financiële bezittingen, en een financieringsstroom
uit de exploitatierekening in baten en lasten. Elk van deze drie financieringsresultaten muteert de netto schuld.
Deze indeling in drie afzonderlijke financieringsresultaten sluit aan bij de verklaring van het financieringsresultaat
in een jaar door de mutatie van het niet-financieel vermogen, de mutatie van het financieel vermogen en de mutatie
van het netto vermogen op de vermogensbalans van paragraaf 4.2. De balanspost Kapitaalverstrekkingen en de
bouwgrondexploitatie, worden daarbij gezien als onderdelen van het niet-financieel vermogen.
Voor het berekenen van het houdbaarheidstekort van een gemeente wordt in de accumulatievergelijking (2) een
slechtweer-scenario vanaf het tweede jaar (𝑡 + 1) op het financieel vermogen, de inkomsten en de lopende
consumptieve uitgaven losgelaten. Voor het financieel vermogen, de investeringen, de inkomsten en de lopende
consumptieve uitgaven in het startjaar (𝑡) wordt als vertrekpunt uitgegaan van de actuele financiële gegevens van
een gemeente op basis van de vermogensbalans en de exploitatierekening. Daarbij luidt de veronderstelling dat de
onderliggende trendmatige groei van de inkomsten en de uitgaven door demografische, sociale en economische
factoren gehandhaafd blijft.
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Deze veronderstelling wordt gemaakt, omdat voor het slechtweer-scenario van een economische recessie wordt
uitgegaan. De inkomstenval en snellere groei van de uitgaven zijn een tijdelijk effect als gevolg van conjunctuur.
Bij het herstellen van de economie normaliseert de situatie en zullen de inkomsten van de gemeente opveren en de
oude groei hervatten. Ook de uitgaven zullen bij ongewijzigd beleid, ondanks het effect door conjunctuur, als
gevolg van de onderliggende demografische, sociale en economische ontwikkelingen blijven toenemen. Door deze
veronderstelling wordt het structureel financieringstekort als gevolg van de trendmatige inkomstengroei als
financiële begrotingsruimte meegewogen.
Het middel van het model om te signaleren of aan de houdbaarheidsvraag wordt voldaan, is de netto schuldquote
aan de linkerzijde van de accumulatievergelijking (2). Bij een dalende netto schuldquote na een periode van
bezuinigen wordt er voldoende omgebogen. De netto schuldquote is gedefinieerd als de omvang van het financieel
vermogen exclusief kapitaalverstrekkingen uitgedrukt in procenten van de baten voor mutatie van de reserves.
Deze netto schuldquote is inclusief uitgeleende gelden aan verbonden partijen en aan derden. Een netto
schuldquote inclusief uitgeleende gelden daalt namelijk door vermogensverliezen op uitgeleende gelden en juist
niet door aflossingen op deze uitgeleende gelden.
Voor het stabiliseren van de netto schuldquote op de middellange termijn is een termijn van een bestuursperiode
plus een jaar (vijf jaar) genomen. Vanaf het tweede jaar (𝑡 + 1) tot en met het zesde (𝑡 + 5) wordt elk jaar een vast
bedrag aan structurele ombuigingen op de inkomsten en uitgaven in de accumulatievergelijking ingevoerd, zodat
in het zevende jaar (𝑡 + 6) de netto schuldquote kleiner is dan in het zesde jaar (𝑡 + 5). Voor de ombuigingen op
de inkomsten wordt rekening gehouden met een aanvaardbare belastingdruk. Voor de ombuigingen op de uitgaven
wordt rekening gehouden met een aanvaardbaar niveau voor de uitgaven aan de investeringen.
De ombuigingen vinden daarmee plaats op de baten en lasten van de exploitatierekening. De optelsom van de
structurele ombuigingen op de baten en lasten in de vijf jaren 𝑡 + 1 tot en met 𝑡 + 5 om de netto schuldquote te
stabiliseren is nu de omvang van het houdbaarheidstekort van een gemeente. Het houdbaarheidstekort zelf is goed
bekeken een structureel negatieve begrotingsruimte.
Een genormeerd slechtweer-scenario voor de impact op de gemeentefinanciën.
Voor het slechtweer-scenario van de berekening van het houdbaarheidstekort wordt uitgegaan van een genormeerd
slechtweer-scenario, omdat anders de houdbaarheidstekorten van gemeenten onderling niet vergelijkbaar zijn. Het
houdbaarheidstekort dat met het model wordt berekend, is daarom slechts een houdbaarheidstekort bij dit
genormeerde slechtweer-scenario èn bij de uitgangspunten van het model voor de snelheid waarmee de structurele
ombuigingen worden gerealiseerd. Ook is de schatting van de toekomstige demografische, sociale en economische
condities en de invloed ervan op de inkomsten en uitgaven bepalend voor de uitkomst.
Het is daarbij gewenst dat voor een dergelijk model van een reëel slechtweer-scenario wordt uitgegaan dat
voldoende zwaar is, omdat lokale politici en bestuurders waarde aan de uitkomst van het houdbaarheidstekort gaan
hechten. In paragraaf 5.4 is de gevoeligheid van de gemeentefinanciën voor de gevolgen van een economische
recessie uiteengezet. Voor het slechtweer-scenario van de berekening van het houdbaarheids-tekort wordt daarom
teruggevallen op paragraaf 5.4. De gevolgen van de Grote Recessie voor de Nederlandse gemeentefinanciën, die
daar zijn beschreven, staan voor een deel model voor het slechtweer-scenario.
Uit paragraaf 5.4 blijkt dat de inkomstenval van gemeenten tijdens de periode 2009-2016 grotendeels voor rekening
komt van de overdrachten van het Rijk (exclusief de bijdrage van het Rijk voor de bijstandsverstrekking), de
bouwgrondexploitatie en de overige inkomsten. Daarom wordt ten eerste uitgegaan van een val aan baten uit
overdrachten van het Rijk exclusief de bijstandsverstrekking. Omdat de baten in het model trendmatig doorgroeien
en het verlies aan baten in het model in jaar 𝑡 + 1 wordt ingeboekt, wordt uitgegaan van de reële val aan
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overdrachten van het Rijk tijdens de periode 2009-2016 met 20%. Naast deze val aan inkomsten uit overdrachten
van het Rijk wordt een reële val van 11% op de zogenaamde ‘overige inkomsten’ ingeboekt. Deze overige inkomsten
zijn gedefinieerd als de baten exclusief overdrachten van het Rijk, baten bouwgrondexploitatie, heffingen en leges,
dividend en rente.
De val aan baten uit de bouwgrondexploitatie wordt in het model apart bij de ontwikkeling van het
financieringsresultaat uit het niet-financieel vermogen in beeld gebracht. Deze val aan baten uit de
bouwgrondexploitatie tijdens de periode 2009-2016 bedraagt voor alle Nederlandse gemeenten nominaal 33%.
Omdat de bouwgrondexploitatie van gemeenten zich door de recessie heeft aangepast en in 2017 niet op het oude
niveau is hersteld, wordt in het slechtweer-scenario uitgegaan van een lagere val van de baten uit de
bouwgrondexploitatie van 20%. Dit percentage is verder niet onderbouwd.
De val aan inkomsten uit overdrachten van het Rijk is tijdens de Grote Recessie gedempt door de overdrachten
van het Rijk voor de bijstandsverstrekking. Maar de bijbehorende lasten van de bijstandsverstrekking zijn tijdens
de Grote Recessie ook gestegen. Na een recessie dalen de lasten voor de bijstandsverstrekking weer evenals de
bijbehorende overdrachten van het Rijk. Daarom wordt voor de stijging van de overdrachten en de uitgaven in
verband met de verstrekking van bijstandsuitkeringen geen effect voor het slechtweer-scenario ingeboekt.
Omdat tijdens de recessie is bezuinigd op de exploitatielasten, is er geen beeld van de stijging van de andere lasten
door de Grote Recessie. Het uitgangspunt voor het slechtweer-scenario is dat deze stijging door een rem op de
stijging van de inkoopprijzen en de stijging van de loonkosten als gevolg van de recessie per saldo klein is. Er wordt
van uitgegaan dat de lopende uitgaven exclusief de bijstandsverstrekking, bouwgrondexploitatie en rentelasten in
het jaar 𝑡 + 1 met 1% stijgen. Dit percentage is verder niet onderbouwd.
Tijdens de Grote Recessie is de rente gedaald. De kredietwaardigheid van de Nederlandse overheid kan bij een
economische recessie ook verslechteren, waardoor de rente oploopt. Daarmee stijgt de marktrente voor leningen
aan gemeenten eveneens. Daarom wordt bij het slechtweer-scenario uitgegaan van een stijging van de rente voor
leningen in drie stappen van elk 1 procentpunt. Daarmee bedraagt de stijging van de rente voor nieuwe leningen
en kort geld in het jaar 𝑡 + 3 en later 3 procentpunt. Deze stijging van de marktrente wordt ook ingeboekt om een
marktrente hoger dan de inkomstengroei te realiseren.
Naast een rentestijging treedt met het slechtweer-scenario in jaar 𝑡 + 1 een vermogensverlies op, doordat een deel
van de uitgeleende gelden aan verbonden partijen en aan derden niet wordt terugbetaald. In bijlage A is een
overzicht opgenomen uit de Municipal Bonds Fairness Act van 2008 (House of Representatives) van de Verenigde
Staten van Amerika met daarin de cumulatieve historische kansen op wanbetaling bij verschillende kredietratings.
Het historische risico op wanbetaling bij alle door Moody beoordeelde obligaties ligt op 9,7% en bij alle door
Standard & Poor’s beoordeelde obligaties op 13,0%. Dergelijke cijfers zijn voor Nederland niet openbaar voor
handen en daarom worden deze percentages als richtsnoer genomen. Voor het vermogensverlies op de uitgeleende
gelden aan verbonden partijen en aan derden wordt in het slechtweer-scenario uitgegaan van 12% van de huidige
portefeuille uitgezette leningen.
Nu het slechtweer-scenario is uiteengezet, volgt hierna een beschrijving van de vormgeving van elk van de drie
onderscheiden kasstromen van het model om het houdbaarheidstekort van een gemeente te bepalen.
Achtereenvolgens volgt een beschrijving van de berekening van het financieringsresultaat van het huidige financieel
vermogen, het financieringsresultaat van het niet-financieel vermogen en het financieringsresultaat van het netto
vermogen, oftewel van de exploitatierekening. Omdat het model een zogenaamd kasstroommodel is, worden de
begrippen ‘financieringsresultaat’ en ‘kasstroom’ als synoniemen behandeld.
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De kasstroom van de renteverplichtingen van het huidige financieel vermogen.
Het model voor de houdbaarheidsberekening moet voor de kasstroom van het huidige financieel vermogen
rekening houden met de volgende aandachtsgebieden van de financiële structuur voor houdbare gemeentefinanciën
van hoofdstuk 5: de omvang van het financieel vermogen, de samenstelling van het financieel vermogen in verband
met de rentevaste looptijden, de omvang van de uitgeleende gelden, het wanbetalingsrisico op de uitgeleende gelden
en de hoogte van de schuldverplichtingen.
Het financieel vermogen is als onderdeel van het kengetal netto schuldquote niet alleen het meetmiddel van de
houdbaarheidsberekening, maar brengt zelf rentelasten en rentebaten met zich mee. De rente van de bestaande
portefeuille langlopende leningen en kortlopende leningen vormt een uitgaande kasstroom. De rente van de
uitgeleende gelden, langlopende uitzettingen en banktegoeden vormt een inkomende kasstroom. Deze rente van
de bestaande structuur van het financieel vermogen wordt niet meegenomen bij de kasstroom uit de exploitatie in
baten en lasten, maar bij de kasstroom uit het financieel vermogen. Voor de aanvullende financiering van het saldo
van deze rente worden in het model nieuwe aflossingsvrije langlopende leningen met een looptijd van tien jaar
aangetrokken. De leningen worden aangetrokken tegen het rentetarief van het slechtweer-scenario.
Het model gaat in beginsel uit van gelijkblijvende balansstanden voor de financiële vermogensstructuur. Bij
aflossingen op uitgezette leningen worden nieuwe aflossingsvrije leningen met een looptijd van tien jaar door de
gemeente verstrekt. De nieuwe leningen worden verstrekt tegen het rentetarief van het slechtweer-scenario.
Hetzelfde geldt voor de langlopende uitzettingen. Wel wordt op de verstrekte leningen aan verbonden partijen en
derden een vermogensverlies als gevolg van het slechtweer-scenario ingeboekt. Bij gelijkblijvende balansstanden
ontstaat door de aflossingen op de aangetrokken leningen een herfinancieringsvraag. Daarvoor worden ook nieuwe
aflossingsvrije leningen met een looptijd van tien jaar tegen het rentetarief van het slechtweer-scenario
aangetrokken. Voor banktegoeden, kortlopende uitzettingen en kortlopende leningen gelden elk jaar de
rentetarieven van het slechtweer-scenario.
De kasstroom uit het financieel vermogen van het model richt zich dus niet op de financieringsresultaten die
ontstaan uit de mutatie van het niet-financieel vermogen en de exploitatierekening. Door het herfinancieren van
het huidige financieel vermogen en ook door het vermogensverlies op de uitgeleende gelden aan verbonden partijen
en derden wijzigt de rentestructuur. De netto schuldquote muteert door de renteresultaten en loopt door het
vermogensverlies van het slechtweer-scenario op.
Voor het monitoren van de financiën van een gemeente door buitenstaanders moet voor de rente op de
aangetrokken en de verstrekte langlopende leningen worden gevaren op een vereenvoudigde veronderstelling over
de hoogte ervan. Door uit te gaan van een fictieve looptijd van tien jaar voor deze leningen en een jaarlijkse aflossing
op de portefeuille van een tiende deel kan een inschatting worden gemaakt van het rentetarief van de huidige
portefeuille leningen in latere jaren. Gemeenten lenen namelijk tegen een rentetarief gelijk aan de rente waartegen
de Nederlandse staat leent, vermeerdert met een opslag van 35 à 40 basispunten. 30 Als de actuele rente voor een
staatsobligatie met een rentevaste looptijd van tien jaar 0,6% bedraagt, dan kan een gemeente een lening met een
rentevaste looptijd van tien jaar aantrekken tegen een rentetarief van afgerond 1,0%. De historie van de rente op
deze staatsobligaties met een looptijd van tien jaar is bekend.
Een fictieve looptijd van tien jaar bij langlopende leningen lijkt in geval van de Nederlandse gemeenten conservatief.
Het houdt in dat bij een constante financieringsstructuur en constante prijzen jaarlijks een tiende deel van de
bestaande portefeuille langlopende leningen wordt geherfinancierd. De renterisiconorm van 10% die daar bij een
netto schuldquote van 100% uit volgt, is ruim onder de grens van de wettelijke renterisiconorm van 20%. Door de
in de regel langere looptijden bij gemeenten zelf, vindt in het model eerder herfinanciering plaats tegen het hogere
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rentetarief van het slechtweer-scenario. Daarmee worden de gevolgen van de renteschok op herfinancieren van de
bestaande portefeuille leningen heviger voorgesteld dan de werkelijkheid.
De kasstroom uit het niet-financieel vermogen.
Het financieringsresultaat uit de niet-financiële activa bestaat uit de kasstroom die volgt uit: de immateriële en
materiële vaste activa, de kapitaalverstrekkingen, de voorraden bouwgrond inclusief het onderhanden werk
bouwgrondexploitatie en de overige voorraden. Het model voor de houdbaarheidsberekening moet voor deze
kasstroom uit het huidige niet-financieel vermogen rekening houden met de volgende aandachtsgebieden van de
financiële structuur voor houdbare gemeentefinanciën van hoofdstuk 5: de aanvaardbare hoogte van de gemiddelde
investeringsuitgaven, de hoogte van de voorraden en het bijbehorende marktrisico.
De kasstroom uit de immateriële en materiële activa bestaat uit vervangingsinvesteringen en
uitbreidingsinvesteringen in kapitaalgoederen. Hierbij moet worden gedacht aan scholen, wegen, riolen, bruggen
en ook gemeentehuizen, bedrijfsauto’s en computers. Slechts incidenteel is bij deze kapitaalgoederen sprake van
verkoop, omdat ze worden ingezet voor de gemeentelijke productie. Met de verkoop van deze kapitaalgoederen
wordt in het kasstroommodel dan ook geen rekening gehouden.
Voor het begrotingsjaar zijn de investeringen in de regel bekend. De omvang van investeringen van een gemeente
in latere jaren zijn echter onzeker. Dit is juist ook het geval, omdat de investeringen in kapitaalgoederen van een
gemeente van jaar op jaar fluctueren. Voor het in beeld brengen of de gemeentefinanciën bij een slechtweerscenario houdbaar zijn, nemen van jaar op jaar fluctuerende investeringen daarbij het zicht weg. Het verloop van
de hoogte van de netto schuldquote gaat door het fluctueren van de investeringen de gedaante van een zaagblad
met grove tanden vertonen. Een daling van de netto schuldquote in jaar zeven ten opzichte van jaar zes komt
hierdoor niet uit de verf.
Voor de investeringen in immateriële en materiële activa is om zicht te krijgen op de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën juist informatie nodig over de trendmatige ontwikkeling van het gemiddelde investeringsniveau
van een gemeente. Er is sprake van een zeer sterk verband tussen de afschrijvingslasten van de immateriële en
materiële vaste activa en het aantal inwoners van een gemeente. Indien Amsterdam en Rotterdam buiten
beschouwing worden gelaten is dit verband sterker dan het verband tussen de baten en de afschrijvingslasten (zie
paragraaf 5.5). Voor de hoogte van het aanvaardbare niveau van de investeringsuitgaven in immateriële en materiële
activa van een gemeente wordt daarom voor elke gemeente uitgegaan van hetzelfde bedrag per inwoner. Dit bedrag
neemt in de tijd vervolgens toe met de inflatie, de plaatselijke bevolkingsgroei en de nationale reële economische
groei (exclusief de nationale bevolkingsgroei).
Het bedrag per inwoner voor het ‘normale’ investeringsniveau in het jaar 𝑡 + 1 kan worden afgeleid van de totale
investeringen van de gezamenlijke gemeenten. Voor de investeringen van gemeenten in immateriële en materiële
vaste activa gaat het model van de houdbaarheidsberekening uit van de investeringen volgens de
overheidsadministratie. Volgens de opendata IV-3 van de jaarrekeningen van gemeenten (Centraal Bureau voor de
Statistiek) bedragen de investeringen in immateriële en materiële vaste activa over de periode 2010-2016 (in
bedragen 2017 waarbij is gecorrigeerd met de prijsindex voor overheidsinvesteringen IBOI) gemiddeld 267,40 euro
per inwoner per jaar. Er is in deze periode door de Grote Recessie sprake van een daling van afgerond 300 euro
per inwoner aan investeringen in 2010 naar 250 euro per inwoner in 2016.
Voor het aanvaardbare niveau van de investeringen in immateriële en materiële vaste activa in 2017 wordt bij de
berekening uitgegaan van de gemiddelde investeringsuitgaven per jaar over de periode 2010-2016 van 267,40 euro
per inwoner. De investeringen in de jaren na 2017 worden in het model vervolgens geïndexeerd met de verwachte
inflatie volgens het Centraal Planbureau, een inschatting van de plaatselijke bevolkingsgroei volgens het Centraal
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Bureau voor de Statistiek en de trendmatige reële economische groei exclusief de nationale bevolkingstoename
volgens respectievelijk het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
De omvang van de overige voorraden en de omvang van de kapitaalverstrekkingen groeien ieder jaar eveneens met
de verwachte inflatie, een inschatting van de plaatselijke bevolkingsgroei en de trendmatige reële economische groei
(exclusief de nationale bevolkingstoename).
De kasstroom van het niet-financieel vermogen uit bouwgrondexploitatie in een jaar bestaat uit een uitgaande
kasstroom door aankopen van grond en investeringen in de ontwikkeling van plannen. Tegenover de uitgaande
kasstroom staat een inkomende kasstroom door de verkoop van kavels en bijdragen van ontwikkelaars aan de
ontwikkeling van plannen. Het model gaat voor een schatting van deze kasstromen van de bouwgrondexploitatie
uit van de gemiddelde baten en lasten van de bouwgrondexploitatie in de achterliggende jaren. Op de baten van de
bouwgrondexploitatie wordt in jaar 𝑡 + 1 de inkomstenval van 20% van het slechtweer-scenario ingeboekt.
Daardoor wordt het financieringsresultaat van een gemeente uit de bouwgrondexploitatie in de regel negatief.
Het model veronderstelt vervolgens voor de bouwgrondexploitatie dat bij een gemeente met bevolkingsgroei in
een tijdsbestek van 5 jaar een herstel plaatsvindt naar een positief financieringsresultaat van 5% van de gemiddelde
lasten van de bouwgrondexploitatie uit het verleden. Dit resultaat ligt afgerond één procentpunt boven de rente op
tienjarige leningen na het inboeken van de renteschok uit het slechtweer-scenario. Bij een gemeente met geen
bevolkingsgroei of bevolkingskrimp veronderstelt het model dat in een tijdsbestek van 5 jaar het negatieve
financieringsresultaat wordt weggewerkt naar nihil, omdat de gemeente de ontwikkeling van plannen voor de
toekomst staakt en geen kosten meer maakt.
Deze wijze van modelleren is afgeleid van de wijze waarop bij houdbaarheidsberekeningen van landen wordt
omgegaan met de inkomsten uit grondstofbronnen, zoals olie- en gasreserves. Bij een val van de grondstofprijzen
door een slechtweer-scenario vindt op termijn een herstel naar het oude prijsniveau plaats of wordt bij definitief
gewijzigde marktomstandigheden de winning efficiënter, zodat de winning uit de bron weer rendabel wordt. Bij
definitief gewijzigde marktomstandigheden wordt de winning uit onrendabele bronnen gestaakt, waardoor het
verlies verdwijnt (Burnside, 2005). Een vermogensverlies op de voorraden zelf heeft geen effect op de hoogte van
de netto schuldquote. Deze voorraden zijn al betaald.
De investeringen in het niet-financieel vermogen veroorzaken in de regel een uitgaande kasstroom. Het
financieringsresultaat van deze kasstroom wordt gefinancierd met aflossingsvrije leningen met een vaste rente en
een looptijd van tien jaar. Ook de rente van deze leningen wordt in het model op deze wijze gefinancierd. Voor de
rente op de nieuwe langlopende leningen wordt uitgegaan van de rente van het slechtweer-scenario.
De kasstroom uit de exploitatierekening.
De derde kasstroom die de netto schuldquote muteert, is het financieringsresultaat uit de baten en de lopende
consumptieve uitgaven van de exploitatierekening. Het model voor de houdbaarheidsberekening moet voor deze
kasstroom rekening houden met de volgende aandachtsgebieden van de financiële structuur voor houdbare
gemeentefinanciën van hoofdstuk 5: het (structurele) exploitatieresultaat, de omvang van de afschrijvingslasten, de
samenstelling van de baten en van de lasten in verband met het uiteenlopen van de trendmatige groei van die baten
en lasten, de omvang van de overdrachten van de centrale overheid vanwege de kortingen bij een slechtweerscenario, de omvang van de profijtheffingen uit economische activiteiten (exclusief de bouwgrondexploitatie)
vanwege de tegenvallende inkomsten bij een slechtweer-scenario, de onbenutte belastingcapaciteit onroerendezaakbelastingen en de omvang van de ombuigingsrelevante netto lasten.
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Voor het in beeld brengen van de kasstroom van het structurele exploitatieresultaat in baten en lasten worden de
afschrijvingslasten, de baten en lasten van de bouwgrondexploitatie en de rentebaten en rentelasten van het huidige
financieel vermogen buiten beschouwing gelaten. De afschrijvingslasten veroorzaken geen kasstroom. De baten en
lasten van de bouwgrondexploitatie zijn al bij de kasstroom van het niet-financieel vermogen meegenomen. De
rentebaten en rentelasten van het financieel vermogen zijn al bij de kasstroom van het financieel vermogen
meegenomen. Daarnaast wordt ervan uit gegaan dat tegenover de vorming van voorzieningen ten laste van de
exploitatie even grote uitgaven ten laste van de voorzieningen staan. Bij dit uitgangspunt hoeft er geen correctie
voor de vorming van voorzieningen op de lasten plaats te vinden.
De overblijvende baten en de lopende consumptieve uitgaven op de exploitatierekening worden elk ingedeeld in
categorieën op basis van de demografische, sociale en economische factoren waarmee ze trendmatig groeien. De
factoren voor het schatten van de trendmatige groei bestaan uit de inflatie (consumentenprijsindex), het prijspeil
bruto binnenlands product, de volumegroei bruto binnenlands product, het prijspeil van de lonen bij overheid, het
prijspeil van de materiële overheidsconsumptie, de groei van de nationale bevolking, de groei van de plaatselijke
bevolking en de groei van het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente. De schattingen van de toekomstige
ontwikkeling van deze factoren worden ontleend aan prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek en
prognoses van het Centraal Planbureau.
Uit het gewogen gemiddelde van de groei van de verschillende inkomstenbronnen volgt de trendmatige groei van
de baten op de exploitatierekening. Uit het gewogen gemiddelde van de groei van de verschillende categorieën
lopende consumptieve uitgaven volgt de trendmatige groei van deze lopende uitgaven op de exploitatierekening.
Op de baten en de lopende consumptieve uitgaven wordt in het tweede jaar (𝑡 + 1) de inkomstenval van het
slechtweer-scenario op de overdrachten van de centrale overheid (exclusief bijstandsverstrekking), op de ‘overige
inkomsten’ en op de netto lopende uitgaven ingeboekt. Vervolgens vinden in het tweede jaar (𝑡 + 1) tot en met het
zesde jaar (𝑡 + 5) vijf jaar lang structurele ombuigingen van gelijke omvang op de baten en op de lopende
consumptieve uitgaven plaats. Het verschil tussen de kasstroom van de baten en de kasstroom van de lopende
consumptieve uitgaven geeft het toekomstige financieringsresultaat van de exploitatie.
De structurele ombuigingen op de baten zijn in het model gelijk aan de omvang van de onbenutte
belastingcapaciteit. Deze onbenutte belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen bij een tarief van 140% van het
gewogen gemiddelde tarief van de gezamenlijke Nederlandse gemeenten in het voor-voorgaande jaar wordt in vijf
gelijke stappen gerealiseerd. Hierdoor wordt rekening gehouden met de aanvaardbare belastingdruk.
Bij de lopende consumptieve uitgaven wordt alleen bezuinigd op de ombuigingsrelevante netto lasten, zoals die in
paragraaf 5.5 zijn gedefinieerd. Ook deze structurele bezuinigingen vinden plaats in vijf gelijke stappen. De som
van deze vijf stappen wordt bepaald door de structurele ombuigingen die aanvullend op de onbenutte
belastingcapaciteit nodig zijn voor het realiseren van een netto schuldquote die in het zevende jaar ( 𝑡 + 6) kleiner
is dan de netto schuldquote in het zesde jaar (𝑡 + 5).
Bij de bezuinigingen op de lopende consumptieve uitgaven aan voorzieningen wordt geen rekening gehouden met
het aanvaardbare niveau voor de lopende consumptieve uitgaven aan voorzieningen. Het is niet goed mogelijk een
oordeel te vormen over het aanvaardbare niveau voor de uitgaven aan lopende consumptieve uitgaven nadat een
slechtweer-scenario, zoals een economische recessie, het hele land raakt. De lagere inkomsten voor de gehele
overheid als gevolg ervan beïnvloeden namelijk de hoogte van het aanvaardbare niveau voor de lopende
consumptieve uitgaven aan voorzieningen van gemeenten.
Het voordeel van deze benadering is ook dat voor elke gemeente een houdbaarheidstekort wordt berekend, zodat
de houdbaarheidsquotes van alle gemeenten onderling kunnen worden vergeleken. Als wel rekening wordt
gehouden met het aanvaardbare niveau voor de lopende consumptieve uitgaven dan kan de ruimte voor
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bezuinigingen op de lasten voor houdbare gemeentefinanciën namelijk te klein worden en levert de berekening
voor die gevallen geen houdbaarheidsquote op. In paragraaf 6.6 wordt teruggekomen op het aanvaardbare niveau
van de lopende consumptieve uitgaven van gemeenten.
De hiervoor beschreven kasstroom die volgt uit de baten en de lasten van de exploitatierekening, wordt
gefinancierd met aflossingsvrije langlopende leningen met een looptijd van tien jaar. Ook de rente op deze
kasstroom wordt met het model berekend en met langlopende leningen gefinancierd. De rente van de nieuwe
langlopende leningen is gelijk aan de rente van het slechtweer-scenario.
Een financieel kengetal voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
Het model is gebouwd in Excel. Met de functie scenario-analyse van Excel kan vervolgens de omvang van het
totaal aan structurele ombuigingen worden bepaald, waarbij de netto schuldquote in het zevende jaar (𝑡 + 6) kleiner
is dan in het zesde jaar (𝑡 + 5). Daardoor daalt de netto schuldquote na de ombuigingen in de richting van zijn
nieuwe stationaire niveau. Daarmee wordt voldaan het solvabiliteitscriterium voor een houdbare schuld. Daarnaast
wordt door de begrenzing van de onbenutte belastingcapaciteit voldaan aan de voorwaarde van een aanvaardbaar
belastingtarief en wordt door het trendmatig niveau voor de investeringsuitgaven voldaan aan de voorwaarde van
een aanvaardbaar niveau voor deze uitgaven. Op de voorwaarde ‘een aanvaardbaar niveau voor de uitgaven aan lopende
consumptieve uitgaven’ na wordt met het stabiliseren van de netto schuldquote ook voldaan aan het
solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën.
Bij het aanvaardbare niveau voor de investeringen is voor alle gemeente wel uitgegaan van hetzelfde bedrag per
inwoner. Daarmee lopen de investeringsquotes van de gemeenten uiteen, omdat de baten per inwoner tussen
gemeenten verschillen. Gemeenten met lagere baten per inwoner hebben daardoor een hogere investeringsquote.
Gemeenten met lagere baten hebben dit in de regel door de financiële verhouding te danken aan een slechte
centrumfunctie en goede sociale structuur. Of daar daadwerkelijk een hogere investeringsquote bij hoort, is niet
zeker (zie paragraaf 5.5).
De omvang van de structurele ombuigingen voor het stabiliseren van de netto schuldquote zijn nu het
houdbaarheidstekort van een gemeente. Het houdbaarheidstekort kan vervolgens worden uitgedrukt als een
percentage van de som van de onbenutte belastingcapaciteit en de ombuigingsrelevante netto lasten. Deze
zogenaamde houdbaarheidsquote, die bij een ombuigingsopgaaf een negatieve uitkomst heeft, is een relatieve maat
waarmee de houdbaarheid van de gemeentefinanciën van gemeenten onderling kan worden vergeleken. Het
kengetal meet de weerbaarheid van de gemeente bij het genormeerde slechtweer-scenario. Bij een positieve
uitkomst voor de houdbaarheidsquote hoeft een gemeente ondanks het slechtweer-scenario dus geen ombuigingen
te realiseren voor houdbare gemeentefinanciën. In dat geval is er nog begrotingsruimte over voor extra uitgaven of
voor een verlaging van de belastingen.
Het houdbaarheidstekort van de Nederlandse gemeenten vermogensbalans 2016 en exploitatie 2017.
Met het model voor het berekenen van het houdbaarheidstekort zijn de houdbaarheidsquotes voor alle
Nederlandse gemeenten in beeld gebracht op basis van de vermogensbalans ultimo 2016 en de baten en lasten van
de exploitatierekening 2017. Daarvoor is het model uitgebreid met een aantal databases voor het vullen van de
invoervelden. Op deze wijze is een monitor houdbare gemeentefinanciën gecreëerd. De monitor berekent
daarnaast de financiële kengetallen voor de aandachtsgebieden van de financiële structuur die van invloed zijn op
de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
Voor het vullen van de achterliggende databases is gesteund op verschillende bronnen. Zo is voor de
bevolkingsprognoses en het aantal bedrijven per gemeente gebruik gemaakt van de informatie op Statline van het
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Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor de informatie over de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges per
gemeente is eveneens gebruik gemaakt van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek op Statline en
van de gegevens van het COELO. Voor de uitsplitsing van de baten is daarnaast gebruik gemaakt van de informatie
in de spreadsheets bij de meicirculaire en septembercirculaire van het gemeentefonds op de site van de
rijksoverheid. Op de site van de rijksoverheid is ook de digitale informatie beschikbaar over de budgetten voor de
bijstand en het onderwijsachterstandenbeleid aan gemeenten.
De belangrijkste informatiebron voor het vullen van de database wordt gevormd door de opendata IV-3 van
gemeenten op de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de vermogensbalans van de jaarrekening 2016
en over de exploitatierekening in baten en lasten van de jaarrekening 2017. Deze gegevens worden met de
zogenaamde IV-3 matrix door gemeenten aan het Centraal Bureau voor de Statistiek geleverd. De matrix bevat
plausibiliteitstoetsen om de kwaliteit van de informatie die gemeenten aanleveren, te borgen. Het Centraal Bureau
voor de Statistiek stelt de data vervolgens beschikbaar zonder verdere correcties aan te brengen. De data zijn ook
op de site www.financiengemeenten.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te vinden.
De kwaliteit van de data over de vermogensbalans ultimo 2016 is door mij gecontroleerd en kennelijke fouten zijn
aan de hand van de jaarrekeningen 2016 van gemeenten gecorrigeerd. Op de cijfers over de exploitatierekening in
baten en lasten volgens de jaarrekening 2017 zijn geen correcties uitgevoerd. Op de kwaliteit van de opendata met
IV-3 informatie wordt in paragraaf 6.7 teruggekomen.
De houdbaarheid van de gemeentefinanciën volgens de balans ultimo 2016 en exploitatierekening 2017.
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Figuur 6.1, Verband tussen houdbaarheidsquotes vermogensbalans 2016 – exploitatierekening 2017 en netto schuldquotes jaarrekening 2016.
Bronnen: eigen berekening met monitor houdbare gemeentefinanciën op basis van opendata IV-3 gemeenten jaarrekening 2016 & jaarrekening
2017 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de jaarrekeningen 2016 van individuele gemeenten. Voor de overige bronnen zie figuur 5.6
van paragraaf 5.5.

Figuur 6.1 geeft op de Y-as de schaal voor de uitkomsten van de houdbaarheidsquotes. Op de X-as staat de schaal
voor de uitkomsten van de netto schuldquotes ultimo 2016. Op basis van de vermogensbalansen ultimo 2016 en
de exploitatierekening 2017 blijkt dat zes gemeenten geen houdbaarheidstekort hebben, maar ondanks het
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slechtweer-scenario ruimte hebben voor extra uitgaven of een belastingverlaging. De gemiddelde
houdbaarheidsquote van alle Nederlandse gemeenten bedraagt -17%. Een kwart van de gemeenten heeft een
houdbaarheidsquote die negatiever is dan -22%. Tien procent van de gemeenten heeft een houdbaarheidsquote die
negatiever is dan -26%. De uitbijter rechtsboven in figuur 6.1 is de gemeente Ten Boer (+61%). De gemeente
midden onder met de meest negatieve uitkomst voor de houdbaarheidsquote is de gemeente Waalre (-42%).
Er is sprake van een positief lineair verband tussen de hoogte van de netto schuldquotes en de houdbaarheidsquotes
van gemeenten. De correlatiecoëfficiënt van het statistische verband bedraagt 0,50 en de R-kwadraat 0,25. Gegeven
dit matig verband, geldt vreemd genoeg hoe hoger de netto schuldquote van een gemeente des te beter is de
uitkomst voor de houdbaarheidsquote. Een eerste vermoeden voor het positieve lineaire verband tussen de hoogte
van de netto schuldquotes en de houdbaarheidsquotes luidt dat gegeven de recessie gemeenten met hoge schulden
positieve exploitatieresultaten realiseren om de schuld af te bouwen en gemeenten zonder schuld of een lage schuld
juist een negatieve exploitatieresultaten hebben om financieel vermogen in te zetten.
Er blijkt sprake te zijn van een matig positief lineair verband tussen de uitkomsten voor de houdbaarheidsquote en
het kengetal exploitatieresultaat van de individuele gemeenten. De correlatiecoëfficiënt van het verband bedraagt
0,64 en de R-kwadraat 0,41 (eigen berekening op basis van opendata IV-3 van het Centraal Bureau voor de
Statistiek). Naarmate de houdbaarheidsquote negatiever is, is het kengetal exploitatieresultaat ook negatiever.
Tussen de hoogte van de netto schuldquotes eind 2016 en de uitkomsten op het kengetal exploitatieresultaat
volgens de jaarrekeningen 2017 is echter geen sprake van een noemenswaardig verband. Gemeenten met een hoge
netto schuldquote hebben dus niet een beter exploitatieresultaat en vice versa. De hiervoor geopperde verklaring
dat er door de recessie een positief verband is tussen de hoogte van de schuld en het exploitatieresultaat waardoor
de houdbaarheidsquote positiever is, valt daarom af.
De verklaring voor het positieve verband tussen hoogte van de netto schuldquotes en de houdbaarheidsquotes
komt grotendeels door de actuele lage rente voor leningen met een vaste rente en een looptijd van tien jaar. Tien
jaar geleden was deze marktrente met 4,7% aanzienlijk hoger dan de 1,0% in 2017. Gemeenten met hoge schulden
krijgen daardoor elk jaar bij herfinanciering van een tiende deel van de schuld in de houdbaarheidsberekening te
maken met een rentemeevaller. De nieuwe rente is lager dan de rente op de oude lening die wordt geherfinancierd.
Daarmee wordt een deel van de structurele ombuigingen voor het opvangen van het slechtweer-scenario
automatisch gerealiseerd met als resultaat een betere uitkomst voor de houdbaarheidsquote. Dit effect is geen
modelmatige vertekening en heeft zich tijdens en na de Grote Recessie daadwerkelijk voorgedaan.
Er is nog een tweede effect door de lage rente. De rente stijgt door het slechtweer-scenario weliswaar met drie
procentpunt en komt daarmee hoger uit dan de groei van de inkomsten. Deze rentestijging sijpelt echter maar
langzaam door naar de portefeuille leningen van gemeenten, omdat maar een tiende deel per jaar wordt
geherfinancierd. Daardoor genieten gemeenten met een hogere netto schuldquote een groter voordeel uit de ruimte
voor een structureel financieringstekort. De trendmatige groei van de inkomsten in de jaren na het slechtweerscenario ligt namelijk hoger dan het percentage van de te betalen rente. Deze uitkomst is in lijn met die van de
simulatie met de accumulatievergelijking in paragraaf 5.3.
Betrekkelijkheid van de uitkomsten voor de houdbaarheidsquotes.
Bij de houdbaarheidsberekening is niet gewerkt met begrotingscijfers. Daardoor boet de berekening van de
houdbaarheidsquote in aan actualiteit, maar wint de berekening aan precisie. Er is van het werken met
begrotingscijfers voor de baten en lasten van de exploitatierekening afgezien, omdat de realisatiecijfers uit de
jaarrekeningen van gemeenten sterk afwijken van de primitieve begrotingen. 31 Tussen de begroting en de
uiteindelijke realisatie is bij individuele gemeenten niet alleen sprake van een afwijking tussen de begrote baten en
lasten en de gerealiseerde baten en lasten, maar ook tussen het begrote exploitatieresultaat en het uiteindelijk
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gerealiseerde exploitatieresultaat in zowel positieve als negatieve zin. Het exploitatieresultaat van de baten en lasten
is van wezenlijke invloed op de uitkomst van de houdbaarheidsquote.
Deze afwijking van de uiteindelijke realisatie van de baten en lasten komt onder andere doordat de
gemeentebegroting in de loop van het rekeningjaar bijgesteld, zoals bijvoorbeeld door een wijziging van de
algemene uitkering of een andere uitkomst voor het beroep op zorgvoorzieningen. Maar het lijkt alsof gemeenten
zich daarom ook minder inspannen om tot een goede raming van de begroting te komen. Dit uit zich ook in het
totaalbeeld van de gezamenlijke gemeenten.
In 2017 bedragen de totale baten en lasten (voor mutatie van de reserves en exclusief toegerekende rente) van de
gezamenlijke gemeenten respectievelijk 57.331 miljoen euro en 57.127 miljoen euro (Centraal Bureau voor de
Statistiek, opendata IV-3, gemeenten, jaarrekening 2017). Voor dat jaar zijn de totale baten en lasten voor mutatie
van de reserves begroot op respectievelijk 52.788 miljoen euro en 54.103 miljoen euro (Centraal Bureau voor de
Statistiek, Statline, gemeentebegrotingen 2017 volgens overheidsadministratie). In plaats van het begrote negatieve
exploitatieresultaat van 1.325 miljoen is uiteindelijk een positief exploitatieresultaat van 204 miljoen gerealiseerd.
Een andere vraag is of met de uitkomst van de houdbaarheidsquote van een gemeente een betrouwbare uitspraak
wordt gedaan over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën? Het antwoord daarop luidt: Nee. Daarvoor zijn
vier oorzaken, waarvan de eerste oorzaak kan worden weggenomen. Twee oorzaken zijn mogelijk op te lossen met
nader onderzoek. Voor de resterende vierde oorzaak moet de oplossing worden gezocht in aanvullende informatie
van andere financiële kengetallen. Hierna volgt de behandeling van de vier oorzaken.
Ten eerste kan bij een dalende netto schuldquote in het zevende jaar (𝑡 + 6) de netto schuldquote in de jaren erna
toch weer gaan stijgen. De houdbaarheidsquote wordt in beginsel berekend onder de voorwaarde dat de netto
schuldquote in het zevende jaar (𝑡 + 6) kleiner is dan de netto schuldquote in het zesde jaar (𝑡 + 5). Dat is de
conditie voor een houdbare overheidsschuld op de middellange termijn. Deze conditie levert echter niet bij alle
gemeenten een dalende netto schuldquote op in de jaren na het zevende jaar. Bij enkele gemeenten gaat de netto
schuldquote in latere jaren alsnog stijgen als gevolg van het stijgen van de rentelasten door het herfinancieren van
leningen tegen een hogere rente. De berekende houdbaarheidsquote is in dat geval te laag, omdat voor houdbare
gemeentefinanciën aanvullende ombuigingen nodig zijn.
Dit hiaat kan worden ondervangen door bij gemeenten waar dit het geval is, uit te gaan van de conditie dat de netto
schuldquote in het elfde jaar (𝑡 + 10) lager is dan in het tiende jaar (𝑡 + 9). In dat geval worden bij de berekening
van de houdbaarheidsquote ook de aanvullende ombuigingen voor houdbare gemeentefinanciën in beeld gebracht.
Voor de leningen wordt in het model uitgegaan van een looptijd van tien jaar. Het effect van een later alsnog
stijgende netto schuldquote door oplopende rentelasten vanwege renteherzieningen is na tien jaar verdwenen. Bij
de berekening van de houdbaarheidsquotes van alle individuele gemeenten van figuur 6.1 is deze correctie bij de
gemeenten die het betreft, aangebracht.
Ten tweede is voor een oordeel over de houdbaarheid een normering nodig van de houdbaarheidsquote na de
ombuigingen. Een kritieke waarde voor de houdbaarheidsquote vergt nader onderzoek naar onder andere de mate
waarin gemeenten er bij een slechtweer-scenario in slagen ombuigingen op de ombuigingsrelevante netto lasten te
realiseren. De mate waarin gemeenten daarin slagen, hangt echter ook af van politieke en institutionele factoren
(zie paragraaf 2.4).
De houdbaarheidsquote geeft ook niet een volledig antwoord of de gemeentefinanciën houdbaar zijn. Daarvoor
moet aanvullend worden nagegaan of de ombuigingsrelevante netto lasten door de structurele ombuigingen niet
onder het aanvaardbare niveau voor deze lopende consumptieve uitgaven zakken. Een bijkomend aandachtspunt
hierbij is of het belastingtarief bij de aanvang van het slechtweer-scenario meer dan het aanvaardbare tarief bedraagt.
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Dat wordt bij de houdbaarheidsberekening niet als een negatieve ruimte voor de ombuigingen meegenomen. Een
normering van het aanvaardbare niveau van de lopende consumptieve uitgaven aan publieke voorzieningen na
ombuigingen vraagt eveneens om nader onderzoek.
Ten derde gaat de houdbaarheidsberekening voor een aanvaardbaar niveau van de investeringsuitgaven uit van een
bedrag per inwoner. Dit niveau hangt echter ook af van de structuurkenmerken van een gemeente (zie paragraaf
5.5). Ondanks het statistisch zeer sterke verband tussen de afschrijvingslasten en het inwonertal is er door
verschillen in structuurkenmerken toch sprake van verschillen tussen gemeenten van het aanvaardbare niveau voor
de investeringen. Het aanvaardbare niveau van de investeringsuitgaven is van invloed op de uitkomst van de
houdbaarheidsquote. Met een betere schatting van het aanvaardbare niveau van de investeringsuitgaven kan de
berekening van de houdbaarheidsquotes worden verbeterd. Ook dit vergt nader onderzoek.
Daarnaast kan in de achterliggende periode sprake zijn van erg hoge of erg lage investeringen. Dit is ook van
invloed op het aanvaardbare investeringsniveau op de middellange termijn. Bij een erg laag investeringsniveau in
het recente verleden zijn mogelijk al inhaalinvesteringen nodig. Bij een erg hoog investeringsniveau in het verleden
kan mogelijk een tijd lang met een veel lager niveau aan investeringen worden volstaan. Dit bemoeilijkt een
inschatting van het aanvaardbare niveau voor de investeringen op de middellange termijn.
Ten vierde houdt de berekening van de houdbaarheidsquote geen rekening met een prudent niveau voor de netto
schuldquote. Deze tekortkoming van de berekening is niet oplosbaar en wordt veroorzaakt doordat er bij een sterk
gedaalde rente in de voorgaande periode bij het herfinancieren van de leningen een deel van de ombuigingsopgaaf
wordt ingevuld, door de dalende rentelasten. Het hiaat wordt ook veroorzaakt doordat bij een verschuldigd
rentepercentage lager dan de groei van de inkomsten een hogere netto schuldquote met het bijbehorende
structureel financieringstekort meer begrotingsruimte voor uitgaven aan voorzieningen creëert. Een hoge netto
schuldquote leidt door deze twee effecten tot een betere uitkomst voor de houdbaarheidsquote.
Bij een rente die in de voorgaande jaren niet sterk is gedaald en niet ver onder de trendmatige inkomstengroei ligt,
volgt uit de berekening van de houdbaarheidsquotes van gemeenten naar verwachting een negatief lineair verband
tussen de uitkomsten van de hoogte van de netto schuldquotes en de houdbaarheidsquotes. Met de renteverhoging
van het slechtweer-scenario ligt de te betalen rente in dat geval al snel boven het trendmatig groeipercentage van
de inkomsten. Een hogere netto schuldquote leidt dan wel tot een negatievere uitkomst voor de
houdbaarheidsquote. In dat geval is de houdbaarheidsquote wel een maat voor de houdbaarheid van de
gemeentefinanciën.
De methode voor het berekenen van het houdbaarheidstekort is daarmee wel geschikt voor het bepalen van de
benodigde saneringssteun voor gemeenten met onoverkomelijke problemen. Het houdbaarheidstekort wordt op
zich goed in beeld gebracht. Voor de berekening van de benodigde saneringssteun is dan geen slechtweer-scenario
nodig. Voor het bepalen van de omvang van de saneringssteun aan een gemeente moet wel aanvullend een uitspraak
worden gedaan over het aanvaardbare niveau voor de lopende consumptieve uitgaven aan voorzieningen en over
de omvang van de ombuigingsopgaaf die een gemeente zelf kan realiseren.
Kort samengevat kan een bescheiden houdbaarheidsquote dus voorkomen bij een hoge netto schuldquote. Een
bescheiden houdbaarheidsquote kan ook voorkomen bij lage lopende consumptieve uitgaven aan publieke
voorzieningen, doordat ombuigingen in het model mogelijk zijn tot het niveau van nul euro aan netto
ombuigingsrelevante lasten. De berekening houdt daarnaast geen rekening met de omvang van een negatieve
onbenutte belastingcapaciteit. De berekening houdt tot slot geen rekening met erg hoge (of lage) uitgaven aan
vervangingsinvesteringen in het recente verleden, waardoor het aanvaardbare niveau van de investeringsuitgaven
tijdelijk lager mag liggen of hoger moet zijn. Daarom zijn voor een oordeel over de houdbaarheid van de
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gemeentefinanciën aanvullend kengetallen nodig over de hoogte van de schuld, de omvang van de
ombuigingsrelevante netto lasten, de hoogte van de investeringen in het recente verleden en de belastingdruk.
Hoe scoort de houdbaarheidsquote op de zes eisen voor financiële kengetallen?
Kengetallen voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën moeten aan een zestal eisen voldoen
(zie paragraaf 6.1). Hoe scoort de houdbaarheidsquote op deze zes eisen? Het kengetal houdbaarheidsquote
representeert goed een concept van een theorie voor het ontstaan van financiële stress. De kans op financiële stress
is groter naarmate door een slechtweer-scenario een grotere ombuigingsopgave ontstaat en de ruimte voor deze
ombuigingen kleiner is. Het kengetal selecteert gemeenten met grotere kans op financiële stress door een hoge
houdbaarheidsquote dan ook goed. Bij een dalende rente in de voorgaande periode en een actuele rente lager dan
de trendmatige groei van de inkomsten hebben gemeenten met een hoge schuld ook daadwerkelijk een tijdelijk
voordeel bij het realiseren van ombuigingen als een slechtweer-scenario zich voordoet. De historische ontwikkeling
van het kengetal brengt met een verslechtering van de uitkomst het ontstaan van potentiële financiële stress op het
aandachtsgebied ‘weerbaarheid’ goed in beeld.
De logica van het kengetal is op zich goed uit te leggen aan lokale politici, bestuurders en het publiek en in die zin
begrijpelijk. De toegankelijkheid is door de ingewikkelde berekening van de houdbaarheidsquote echter slecht.
Daarmee is score op de eis ‘begrijpelijk en toegankelijk voor lokale politici, bestuurders en het publiek’ matig. Het kengetal is
door de hoeveelheid informatie die voor de berekening nodig is, matig samen te stellen uit de openbare data. Door
de mogelijkheid om de uitkomst van het kengetal te beïnvloeden met het wijzigen van het slechtweer-scenario, van
de ramingen van de demografische, sociale en economische variabelen en van de berekeningswijze is het kengetal
slecht bestand tegen manipulatie en strategische sturing.
De twee matige scores en één slechte score op de zes eisen hoeven echter geen bezwaar te zijn bij het gebruik van
het kengetal voor het toezicht door een onafhankelijk orgaan of als bij de berekening gebruik wordt gemaakt van
een grotendeels van tevoren ingevuld en tegen wijzigen beveiligd berekeningsmodel.
Wat in de volgende paragrafen terugkeert.
Het kengetal houdbaarheidsquote is ongeschikt om bij alle economische condities een oordeel over de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën te vormen. Daarom zijn voor dit oordeel aanvullend kengetallen over de
financiële structuur nodig. De houdbaarheidsquote meet met de berekening van de ombuigingsopgaaf bij een
slechtweer-scenario wel de weerbaarheid van een gemeente. Deze conclusies keren terug in paragraaf 6.6.
De methode voor het berekenen van het houdbaarheidstekort is geschikt om de hoogte van eventuele
saneringssteun bij onoverkomelijke financiële stress te bepalen. Voor deze berekening is geen slechtweer-scenario
nodig. Aanvullend moet dan wel in beeld worden gebracht wat het aanvaardbare niveau is voor de lopende
consumptieve uitgaven en hoeveel een gemeente zelf aan structurele ombuigingen kan invullen. Deze conclusie
keert terug in de paragraaf 6.7.

§ 6.3 De schuldendruk, kengetallen voor de hoogte en samenstelling van de schuld.
Voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën kan niet op de uitkomst van één financieel
kengetal, zoals de houdbaarheidsquote, worden afgegaan. Voor een dergelijk oordeel is een set kengetallen over de
financiële structuur nodig. In deze paragraaf en de volgende twee paragrafen worden kengetallen gedefinieerd voor
de aandachtsgebieden van de financiële structuur die invloed van betekenis hebben op de financiële
begrotingsruimte en daarmee op de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
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In hoofdstuk 5 zijn deze aandachtsgebieden ingedeeld in de thema’s schuldendruk, schuldevolutie en
remvermogen. Deze paragraaf gaat in op kengetallen voor het meten van de schuldendruk. Dit betreft de
aandachtsgebieden: de omvang van het financieel vermogen, de omvang van de uitgeleende gelden en het
bijbehorende wanbetalingsrisico, de hoogte van de voorraden en het bijbehorende marktrisico, de samenstelling
van het financieel vermogen in verband met de rentevaste looptijden en de hoogte van de schuldverplichtingen.
De keuze voor de uiteindelijke kengetallen voor het meten van potentiele financiële stress op de aandachtsgebieden
wordt bepaald door de zes eisen waaraan kengetallen voor een oordeel over de financiële conditie moeten voldoen
(zie paragraaf 6.1).
Bij het definiëren van deze kengetallen wordt geen kengetal voor de hoogte van de schuldverplichtingen zelf
ontwikkeld. De simulatie met de accumulatievergelijking van paragraaf 5.3 bevat hiervoor het kengetal rentedruk.
Een dergelijk kengetal over de schuldverplichtingen verbloemt bij een lage rente echter dat er sprake kan zijn van
potentiële problemen door een erg hoge schuld met eventueel een kortlopende rentevaste periode van een groot
deel van deze schuld. Bij een hoge schuld en een stijgende marktrente stijgen de renteverplichtingen sterk. Om
deze reden selecteert een kengetal over de schuldverplichtingen zelf slecht gemeenten met een verhoogd risico op
financiële stress door hoge renteverplichtingen. Voor het risico op financiële stress op dit aandachtsgebied kan
vanwege dit argument beter worden afgegaan op kengetallen over de hoogte en samenstelling van netto schuld
zelf. Deze kengetallen geven indirect informatie over de hoogte van de schuldverplichtingen.
Het meten van de schuldendruk: twee kengetallen voor de hoogte van de schuld.
Kengetallen over de hoogte van de schuld brengen goed in beeld of een gemeente door de hoge
schuldverplichtingen, die er het gevolg van zijn, een risico loopt op financiële stress. Dat risico kan zich
bijvoorbeeld openbaren doordat de conjunctuur omslaat in een recessie. Met welk kengetal kan de hoogte van de
schuld van een gemeente goed in beeld worden gebracht? Voor de definitie van een kengetal over de hoogte van
de schuld zijn meerdere opties mogelijk. De hoogte van de schuld kan worden uitgedrukt als de schuld per inwoner,
de schuld als aandeel van (een deel van) het vermogen op de balans of als de schuld als aandeel van (een deel van)
de inkomsten.
Het is bij gemeenten gebruikelijk om financiële gegevens uit te drukken in de omvang ervan per inwoner. Kloha et
al. (2005) wijzen juist het gebruik van een financiële indicator schuld per inwoner af, omdat tegenover een hoge schuld
per inwoner ook hoge inkomsten per inwoner kunnen staan (zie paragraaf 2.7). Een hoge schuld per inwoner ten opzichte
van andere gemeenten hoeft geen probleem te zijn als de inkomsten per inwoner ook hoger zijn. Een indicator schuld
per inwoner brengt met de historische ontwikkeling het ontstaan van financiële problemen bij een gemeente goed in
beeld, maar selecteert door het verband tussen de schuld en de inkomsten niet goed. De inkomsten per inwoner
verschillen tussen gemeenten behoorlijk. Een kengetal schuld per inwoner selecteert daarom gemeenten met een
potentieel risico op financiële stress door hoge schulden matig.
De schuld kan ook worden uitgedrukt als aandeel van het niet-financieel vermogen of van het totale vermogen.
Een kengetal schuld als aandeel van het niet-financieel vermogen heeft als probleem dat als de schuld door hoge
investeringen oploopt, de investeringen in de noemer meestijgen. Daardoor wordt de wijziging van de uitkomst
van het kengetal sterk gedempt. Een dergelijk kengetal selecteert daarom gemeenten met potentiële problemen
door hoge schulden matig. Ook brengt een dergelijk kengetal daardoor de historische ontwikkeling van het ontstaan
van problemen door hoge schulden matig in beeld.
Een kengetal schuld als aandeel van het totale vermogen gaat in de teller uit van de bruto schuld. Daarmee worden de
financiële bezittingen over het hoofd gezien. Om deze reden selecteert dit kengetal eveneens matig.
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Omdat gemeenten niet worden geliquideerd, gaat het er bij de hoogte van de schuld als risicofactor juist om of met
de toekomstige inkomsten de schuldverplichtingen van de schuld kunnen worden gedragen. Het ligt daarom voor
de hand om voor de hoogte van de schuld het financiële kengetal schuld als percentage van de baten voor mutatie van de
reserves te gebruiken. Deze schuld als percentage van de baten voor mutatie van de reserves is in de vorige hoofdstukken
aangeduid met de naam schuldquote.
Een vraag is: Moet voor de inkomsten in de noemer van een dergelijk kengetal over de hoogte van de schuld wel
worden uitgegaan van de totale baten? Uit paragraaf 2.7 blijkt dat meerdere testen voor het in beeld brengen van
de financiële conditie juist als indicator de schuld als aandeel van de belastingbasis van een gemeente gebruiken in
plaats van de schuldquote. De inkomsten voor het betalen van de niet-taakgebonden uitgaven van een gemeente
komen voornamelijk uit belastingen, luidt de achterliggende redenatie. Juist een afname van de omvang van de
belastingbasis is een signaal dat de draagkracht en de bereidheid van de inwoners om de huidige belastingopbrengst
ook in de toekomst op te brengen, mogelijk afneemt. Uit die toekomstige inkomsten moeten de
schuldverplichtingen worden betaald.
In de Nederlandse situatie bedragen de inkomsten van gemeenten uit eigen belastingen in 2017 slechts 9% van de
totale inkomsten (tabel 5.3 van paragraaf 5.4). Het leeuwendeel van de inkomsten komt uit overdrachten van de
centrale overheid. Profijtheffingen zijn een andere bron van inkomsten. De schuldverplichtingen worden dus
voornamelijk uit andere inkomsten dan eigen belastingen betaald. Daarom is het gebruik van een kengetal schuld
als aandeel van de belastingbasis voor Nederlandse gemeenten niet zinvol.
Het kengetal schuldquote, dat de omvang van de schulden uitdrukt als een percentage van de baten voor mutatie van
de reserves, is dus geschikt om de hoogte van de schulden te meten. Financiële stress uit zich onder andere door
het oplopen van de schuldquote. Het minimaal kunnen stabiliseren van de schuldquote is in de hoofdstukken 4 en 5
benoemd als het solvabiliteitsvereiste voor een houdbare gemeenteschuld. Het kengetal schuldquote representeert
daarmee goed een concept van een theoretische oorzaak voor financiële stress.
Welke schuld meten we?
Voor het definiëren van een financieel kengetal over de hoogte van de schuld speelt nog een andere vraag. Welke
schuld moet in beeld worden gebracht? Bij het kengetal schuldquote is het van belang welke schuld in de teller voor
dit kengetal wordt genomen. Dit bepaalt in belangrijke mate of het kengetal schuldquote ook goed selecteert. Voor
de omvang van de schuld in de teller kunnen namelijk verschillende definities worden gehanteerd. Daarbij vindt
een afruil plaats tussen het selecterend vermogen van het kengetal en de mogelijkheid van een gemeente om de
uitkomst van het kengetal strategisch te beïnvloeden.
Voor de schuld kan, evenals de definitie voor de EMU-schuld uit de Europese regelgeving, worden uitgegaan van
de bruto gevestigde schuld. Op de vermogensbalans van tabel 4.1 van paragraaf 4.2 omvat deze definitie de
balansposten: Langlopende leningen, Overige langlopende schulden, Kortlopende leningen en Rekeningcourant krediet. Dit is de
rentedragende bruto schuld, maar niet de totale bruto schuld. Voor de totale bruto schuld van een gemeente moeten
ook de balansposten Crediteuren en Overlopende passiva worden meegenomen.
Tegenover de rentedragende schulden hebben gemeenten banktegoeden en uitgezette leningen staan, die juist
rente-inkomsten met zich meebrengen, en ook kapitaalverstrekkingen, die dividenden opleveren. Op de
vermogensbalans van tabel 4.1 van paragraaf 4.2 zijn dit de balansposten: Kapitaalverstrekkingen, Leningen deelnemingen,
Leningen derden, Langlopende uitzettingen, Kortlopende uitzettingen en Liquide middelen. De rente van de financiering met de
bruto gevestigde schuld van deze financiële bezittingen wordt met rente-inkomsten en dividend terugverdiend. Als deze
financiële bezittingen worden afgelost of verkocht, kan met de vrije banktegoeden uit de verkoopopbrengst de
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bruto gevestigde schuld worden afgelost. Bij veel financiële bezittingen zijn de schuldverplichtingen van een gemeente
per saldo dus lager.
Door de waarde van de financiële bezittingen van een gemeente die rente-inkomsten of dividenden met zich
meebrengen, van de bruto gevestigde schuld af te trekken, wordt de netto rentedragende schuld verkregen. Deze netto
rentedragende schuld geeft een beter beeld van de netto rentelasten en de netto aflossingsverplichtingen, die de schuld
met zich meebrengt.
Tegenover de balansposten Crediteuren en Overlopende passiva heeft een gemeente de balansposten Vorderingen en
debiteuren en Overlopende activa als bezittingen op de andere kant van de vermogensbalans staan. Ook deze
balansposten maken deel uit van het financieel vermogen. Door de balansposten Crediteuren en Overlopende passiva
bij de netto rentedragende schuld op te tellen en de balansposten Vorderingen en debiteuren en Overlopende passiva van deze
netto rentedragende schuld af te trekken wordt de hoogte van de netto schuld verkregen, oftewel de omvang van het
financieel vermogen, zoals dat in paragraaf 4.2 is gedefinieerd.
De hoogte van de rentedragende netto schuld kan strategisch door een gemeente worden beïnvloed door sneller
debiteurenvorderingen te innen en trager crediteurenvorderingen te betalen. Deze strategische beïnvloeding is niet
mogelijk als voor de schuld in de teller van het kengetal wordt uitgegaan van de totale netto schuld. Daarbij vallen
de crediteurenvorderingen en overlopende activa min of meer weg tegen de debiteurenvorderingen, overige vorderingen en overlopende
passiva, zodat het verschil van de netto schuld met de hoogte van de rentedragende netto schuld in de regel meevalt. Een
kengetal netto schuldquote dat uitgaat van de totale netto schuld, is daarmee goed bestand tegen strategische sturing.
De beschikbaarheid van openbare informatie voor het samenstellen van de netto schuldquote is goed. Gemeenten
leveren ieder kwartaal met de IV-3 informatie aan het Centraal Bureau voor de Statistiek over de omvang van het
financieel vermogen. Daarnaast wordt met de IV-3 informatie na het vaststellen van de jaarrekening door de
gemeenteraad een volledig overzicht van alle balansposten aan het Centraal Bureau voor de Statistiek geleverd. De
baten voor mutatie van de reserves worden ieder jaar na het vaststellen van de begroting en van de jaarrekening
ook met de IV-3 informatie aan het Centraal Bureau voor de Statistiek geleverd.
De IV-3 informatie is enkele weken later op de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek beschikbaar. De
achterliggende vermogensbalansen van de jaarrekeningen, die door een accountant zijn gecontroleerd op een
getrouw beeld, zijn op de gemeentelijke websites beschikbaar. De definitie van de netto schuldquote sluit goed aan bij
de rubricering van de balansposten op de vermogensbalans. In de jaarrekeningen zit ook het overzicht van de baten
en lasten met daarin de uitkomst van de totale baten voor mutatie van de reserves.
Het selecterend vermogen van de netto schuldquote is goed, maar niet optimaal. Het selecterend vermogen van het
kengetal kan op twee punten worden verbeterd, omdat gemeenten een deel van de bruto gevestigde schuld
gebruiken voor de financiering van tijdelijke voorraden en er op de uitgeleende gelden van de netto schuld een
wanbetalingsrisico wordt gelopen. Hier wordt zo meteen op teruggekomen.
Het kengetal netto schuldquote brengt het ontstaan van problemen met de historische ontwikkeling goed in beeld.
Naarmate de schuld sneller stijgt dan de baten neemt de kans op financiële stress door hoge schuldverplichtingen
toe. Wel is het financiële kengetal netto schuldquote gevoelig voor schommelingen van de hoogte van de baten tussen
jaren. De baten staan immers in de noemer, zodat sprake kan zijn van noemereffecten die de historische
ontwikkeling enigszins verstoren.
Het kengetal netto schuldquote is voor lokale politici, bestuurders en het publiek toegankelijk en begrijpelijk en scoort
op deze eis goed. De balansposten staan herkenbaar op de vermogensbalans van een gemeente. Je telt de schulden
op de balans bij elkaar op, trekt de financiële bezittingen ervan af, en deelt de uitkomst door de baten voor mutatie
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van de reserves van de exploitatierekening. De netto schuldverplichtingen moeten uit de baten worden betaald.
Met hogere baten kunnen daarom hogere netto schulden worden gedragen. Een grote gemeente met hogere
inkomsten kan daarom een hogere netto schuld dragen dan een kleine gemeente. Als de netto schuld even snel
stijgt als het inkomen, wijzigt de uitkomst van het kengetal niet.
De wettelijk voorgeschreven financiële kengetallen, waarover gemeenten verantwoording in de begroting en
jaarstukken moeten afleggen, kennen ook een netto schuldquote (inclusief uitgeleende gelden). In de definitie van de
netto schuld daarvan ontbreekt de balanspost Kapitaalverstrekkingen (Staatscourant 2015, 20619). Het weglaten van
de balanspost Kapitaalverstrekkingen uit de definitie van de wettelijk voorgeschreven netto schuldquote is goed
verdedigbaar.
Gemeenten mogen alleen met risicodragend kapitaal in andere rechtspersonen deelnemen wanneer dit een publiek
belang dient. De deelnemingen waarin door gemeenten wordt geparticipeerd, zijn geen aandelen in
beursgenoteerde bedrijven en daarom slecht verkoopbaar. De waarde van de balanspost Kapitaalverstrekkingen van
de gezamenlijke gemeenten bestaat voornamelijk uit aandelen in de eigen sectorbank Bank Nederlandse
Gemeenten, drinkwaterbedrijven, beheerders van energienetwerken, sociale werkvoorzieningsschappen,
openbaarvervoersbedrijven voor stadsvervoer, afvalverwijderings- en afvalverwerkingsbedrijven, havenbedrijven
en luchthavens.
In hoeverre de aandelen in deze bedrijven kunnen worden verkocht, is vanaf de tweede helft van de jaren tachtig
onderwerp van het politiek debat. In meerdere gevallen is de verkoop van de aandelen die gemeenten in deze
overheidsbedrijven aanhouden, aan andere partijen dan de overheid uitgesloten. Zo zijn er in het geval van
drinkwaterbedrijven en beheerders van energienetwerken wettelijke bepalingen die zeggen dat het eigendom in
publieke handen moet blijven.
De huidige kapitaalverstrekkingen van gemeenten zijn dus belegd in bedrijfsmiddelen van op afstand gezette
overheidsbedrijven, waarvan de verkoop in de meeste gevallen moeilijk ligt, en leggen permanent vermogen in
publieke productiemiddelen vast. Met het weglaten van de balanspost Kapitaalverstrekkingen uit de definitie van de
netto schuldquote sluit de definitie aan bij het huidige wettelijk voorgeschreven kengetal voor de netto schuldquote
inclusief uitgeleende gelden. Het weglaten van de balanspost Kapitaalverstrekkingen vergroot daarbij de
toegankelijkheid en begrijpelijkheid van kengetal netto schuldquote bij lokale politici, bestuurders en het publiek. Het
aftrekken van de waarde van deelnemingen in overheidsbedrijven van de bruto schuld voor het berekenen van de
netto schuld is aan deze belanghebbenden minder goed uitlegbaar.
Moet de kans op manipulatie van de netto schuld een rol spelen bij de definitie van de netto schuldquote?
Geldschulden en geldelijke bezittingen zijn in de regel goed geadministreerd. Bij debiteurenvorderingen,
crediteurenvorderingen, overlopende activa en overlopende passiva kunnen in de verantwoording makkelijker
afwijkingen van een getrouw beeld ontstaan. Door te schuiven met de datering op facturen kunnen baten en lasten
naar een ander jaar worden verplaatst dan ze zijn gemaakt, en wordt de hoogte van de balansposten Vorderingen en
debiteuren en Crediteuren vertekend. Bij het ontbreken van documenten over de levering van diensten en goederen
kunnen overlopende activa en overlopende passiva worden vergeten.
Bij een andere datering van facturen en onvolledige overlopende activa en overlopende passiva valt de verantwoording
over de hoogte van de netto schuld aan het eind van een jaar en het exploitatieresultaat over het jaar anders uit. De
balansposten Vorderingen en debiteuren, Overlopende activa, Crediteuren en Overlopende passiva lenen zich dan ook goed
voor manipulatie van het exploitatieresultaat en de hoogte van het financieel vermogen. Het meenemen van deze
balansposten in de definitie van een financieel kengetal kan daarom de betrouwbaarheid van dat kengetal
ondergraven.
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In de Nederlandse situatie worden de vermogensbalans en het overzicht van de baten en lasten uit de jaarrekening
van een gemeente tezamen met de bijbehorende toelichtingen onderworpen aan een controle door een
onafhankelijk accountant die een verklaring over het getrouwe beeld afgeeft over de betrouwbaarheid van de
verantwoording over ook deze balansposten. In de Nederlandse situatie kan bij het kengetal netto schuldquote
vanwege deze onafhankelijke controle op het getrouwe beeld van de jaarrekening worden uitgegaan van de netto
schuld op de vermogensbalans in plaats van de netto gevestigde schuld.
Kort samengevat voldoet de netto schuldquote goed aan de zes eisen voor kengetallen en is daarmee geschikt om de
hoogte van de schuld van een gemeente te meten.
Het vermogensbeslag van uitgeleende gelden en voorraden niet-financiële activa is tijdelijk en valt weer vrij.
Hoewel het selecterend vermogen van het financieel kengetal netto schuldquote goed is, kan het op twee punten
worden verbeterd. Ten eerste zitten in de definitie van de netto schuld geldmiddelen die door de gemeente zijn
uitgeleend, en waarop de gemeente een wanbetalingsrisico loopt. Bij wanbetaling blijft de gemeente met de
bijbehorende schuld waarmee de lening is gefinancierd, zitten en loopt de netto schuldquote op. Ten tweede zijn met
de schulden tijdelijke voorraden gefinancierd en vallen de gelden met de verkoop van die voorraden weer vrij.
Daarmee kunnen de schulden worden afgelost en daalt de netto schuldquote.
Van twee gemeenten met dezelfde netto schuldquote staat de gemeente met weinig doorgeleend geld en hoge
voorraden er dan ook beter voor dan de gemeente met veel doorgeleend geld en lage voorraden. Om het
selecterend vermogen van het kengetal te vergroten kan een correctie voor deze verschillen op het kengetal netto
schuldquote worden toegepast. Dit gecorrigeerde kengetal noem ik de effectieve netto schuldquote. Hierna volgt in twee
stappen de definiëring van deze effectieve netto schuldquote.
Een correctie op de netto schuldquote voor wanbetaling op de uitgeleende gelden.
In de teller van de definitie van de netto schuldquote zijn de financiële vaste activa uitgezette leningen aan verbonden
partijen en uitgezette leningen aan derden meegenomen. Bij deze verstrekte leningen loopt de gemeente het risico
dat de leningen niet worden afgelost en de rentebetalingen niet worden voldaan. Bij een dergelijke wanbetaling
blijft de gemeente zitten met een oninbare vordering waar een bruto gevestigde schuld tegenover staat. Daardoor
gaan de rentelasten en aflossingen van dat deel van de bruto gevestigde schuld alsnog beslag leggen op de
inkomsten.
Om inzicht te krijgen in de omvang van het bedrag waarover dit wanbetalingsrisico op verstrekte leningen wordt
gelopen, kan een financieel kengetal uitleenquote worden gedefinieerd. De definitie van deze uitleenquote luidt dan:
som van de balansposten Leningen aan verbonden partijen en Leningen aan derden uitgedrukt als percentage van de baten
voor mutatie van de reserves.
In de teller van deze uitleenquote worden de monetaire bezittingen van de balansposten Langlopende uitzettingen en
Kortlopende uitzettingen en de balanspost Vorderingen en debiteuren niet meegenomen. De balansposten met de
uitzettingen worden niet meegenomen, omdat gemeenten deze uitzettingen verplicht bij de centrale overheid
moeten aanhouden. Voor oude langlopende uitzettingen waarvoor deze verplichting van schatkistbankieren niet
opgaat, gelden zeer hoge kredietwaardigheidseisen voor de waardepapieren waar de gelden in zijn belegd en de
tegenpartijen waarbij gemeenten de gelden hebben uitgezet. Over de uitzettingen wordt dus een verwaarloosbaar
risico gelopen. Debiteurenvorderingen worden niet meegenomen, omdat bij het opmaken van de jaarrekening op
de hoogte van de balanspost Vorderingen en debiteuren een voorziening in mindering wordt gebracht voor de hoogte
van de (mogelijk) oninbare debiteurenvorderingen.
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Voor een correctie van de netto schuldquote om de verschillen in de hoogte van uitgeleende gelden tussen gemeenten
in beeld te brengen kan vervolgens het wanbetalingsrisico dat de gemeente loopt op de leningen aan verbonden
partijen en de leningen aan derden, worden meegenomen. Bij een wanbetalingsrisico van bijvoorbeeld 12% op deze
leningen kan het percentage van de netto schuldquote worden opgehoogd met een percentage van 0,12 maal de
uitleenquote. Met deze correctie wordt een onderscheid gemaakt tussen gemeenten met veel uitgeleende gelden en
gemeenten met weinig uitgeleende gelden. Daarmee selecteert de effectieve netto schuldquote gemeenten met hoge
schulden beter.
De zes wettelijk voorgeschreven kengetallen schrijven naast een netto schuldquote inclusief uitgeleende gelden een netto
schuldquote exclusief uitgeleende gelden voor. Door het gebruik van deze twee verschillende financiële kengetallen voor
de hoogte van de netto schuld in plaats van een aparte uitleenquote kan met aanvullend rekenwerk ook zicht worden
verkregen op verschillen in de hoogte van de uitgeleende gelden. Het wettelijke kengetal netto schuldquote exclusief
uitgeleende gelden zelf selecteert echter matig en brengt daarbij met de historische ontwikkeling het ontstaan van
problemen ook matig in beeld. De uitkomst van dat kengetal wordt namelijk verstoord door de aflossingen op
uitgeleende gelden en de verstrekking van nieuwe leningen aan verbonden partijen en derden.
Een correctie op de netto schuldquote voor de voorraden en het voorraadrisico.
Gemeenten gaan schulden aan voor investeringen in niet-financiële activa. Een deel van die investeringen betreffen
investeringen in voorraden. Bij de Nederlandse gemeenten betreffen deze voorraden qua vermogensbeslag
voornamelijk onderhanden werk bouwgrondexploitatie. Het doel van deze voorraden is om ze te verkopen tegen
minimaal de balanswaarde. Bij de verkoop worden met de opbrengst de eventuele schulden die voor de aanschaf
van deze voorraden zijn aangegaan, afgelost. Met de bruto winst uit de verkoop worden de rentekosten in de regel
ook goedgemaakt. Voor de schuldverplichtingen die gemeenten voor de voorraden zijn aangegaan, geldt in beginsel
dus niet de regel: geld lenen kost geld. De uitgaven aan de voorraden inclusief rente worden op een later moment met
profijtheffingen verhaald.
Een gemeente met een hoge schuld door hoge voorraden onderhanden werk bouwgrondexploitatie heeft in
werkelijkheid dus lagere schuldverplichtingen dan een gemeente met een even hoge schuld door investeringen in
niet-financiële activa met meerjarig nut als wegen. Dit geldt ook voor andere voorraden als trouwboekjes. Om deze
verschillen in de hoogte van de voorraden tussen gemeenten bij een oordeel over de hoogte van de schulden mee
te nemen, kan de netto schuldquote eveneens worden gecorrigeerd.
De hoogte van deze correctie op de netto schuldquote kan in beeld worden gebracht met een kengetal voorraadquote,
dat de omvang van de voorraden uitdrukt als percentage van de baten voor mutatie van de reserves. Voor dit deel
van de netto schuld drukken de schuldverplichtingen in beginsel niet op de inkomsten. Op de voorraden wordt
wel een voorraadrisico gelopen. Mogelijk worden de uitgaven aan de voorraden inclusief de rente in de toekomst
vanwege marktomstandigheden niet geheel goedgemaakt met profijtheffingen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
bij een val van de huizenprijzen door een economische recessie of door bevolkingskrimp, waardoor de grondprijzen
dalen.
Voor een correctie van de netto schuldquote moet de voorraadquote in mindering worden gebracht op deze netto
schuldquote. Bij deze correctie van de netto schuldquote voor de omvang van de voorraden kan het voorraadrisico dat
de gemeente loopt, worden verrekend. Bij een voorraadrisico van bijvoorbeeld 30% van de balanswaarde moet de
netto schuldquote in dat geval worden verminderd met een percentage van 70% van de voorraadquote. Met deze correctie
maakt de effectieve netto schuldquote een onderscheid tussen gemeenten met veel voorraden en gemeenten met weinig
voorraden en het bijbehorende marktrisico. Tezamen met de correctie voor wanbetaling op de uitgeleende gelden
selecteert de effectieve netto schuldquote gemeenten met hoge schulden beter.
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De wettelijk voorgeschreven financiële kengetallen kennen een financieel kengetal grondexploitatie (Staatscourant,
2015, 20619). Dit kengetal drukt eveneens de waarde van de voorraad onderhanden werk bouwgrondexploitatie uit in
procenten van de inkomsten. Het financiële kengetal is vergelijkbaar met de hiervoor beschreven voorraadquote. In
de definitie van het wettelijk voorgeschreven kengetal ontbreekt de waarde van de overige voorraden. Deze waarde
kan beter wel worden meegenomen in de definitie van de voorraadquote, omdat dit ook voorraden zijn.
Bij het gebruik van het wettelijke kengetal grondexploitatie door bijvoorbeeld de provincies wordt verondersteld dat
gemeenten met meer voorraden een hoger voorraadrisico lopen.
Dit oordeel is op zich juist, maar door dit losse oordeel wordt de financiële conditie van twee gemeenten met
dezelfde netto schuldquote van de gemeente met de hogere voorraad slechter ingeschat (zie bijvoorbeeld de
uitstekende site van de provincie Gelderland: https://ftgelderland.databank.nl/homeftgelderland.aspx). De
financiële conditie van de gemeente met de hogere voorraden is echter beter, omdat ondanks het voorraadrisico
sprake is van een hogere correctie op de netto schuldquote. Bij een verkoop van de voorraden met verlies daalt de
schuld ook.
De selectie met de effectieve netto schuldquote van gemeenten met potentiële problemen door hoge schulden mag dan
beter zijn dan met de netto schuldquote, maar is dat niet voor de financiële gevolgen voor een gemeente op de korte
termijn bij een vraaguitval naar kavels bouwgrond door bijvoorbeeld een economische recessie. Zolang de
voorraden niet zijn verkocht, drukken de rentelasten van de financiering ervan wel degelijk op de exploitatie. Voor
wat betreft de uitgeleende gelden betekent een wanbetalingsrisico niet dat sommige lening-nemers nu al zijn
gestaakt met het voldoen van de schuldverplichtingen. De netto schuldquote selecteert daardoor gemeenten met hoge
schuldverplichtingen beter dan de effectieve netto schuldquote. Daarom kunnen de effectieve netto schuldquote en netto
schuldquote beter naast elkaar worden gebruikt.
Het meten van de schuldendruk: een kengetal voor de samenstelling van de schuld.
Een ander aandachtsgebied voor het meten van de schuldendruk is de samenstelling van de schuld. De
samenstelling van de schuld bepaalt het herfinancieringsrisico en de rentegevoeligheid bij een stijgende rente. Bij
de Nederlandse gemeenten speelt het herfinancieringsrisico door de wettelijke saneringssteunregeling en de
aanwezigheid van twee sectorbanken voor decentrale overheden geen rol. Kengetallen over de samenstelling van
het financieel vermogen moeten zich daarom juist richten op de rentegevoeligheid bij een stijging van de
marktrente. Daarmee representeert een dergelijk kengetal een concept van een theorie over een risico op het
ontstaan van financiële stress bij Nederlandse gemeenten.
De Wet financiering decentrale overheden bevat dan ook twee normen voor gemeenten die dit renterisico van
sterk stijgende rentelasten bij een renteschok beperken. Dit zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De
bijbehorende kengetallen zelf hebben van de wetgever geen naam gekregen. Ik noem deze kengetallen
respectievelijk de kortgeldratio en de renterisicoquote.
Een gebruikelijk kengetal dat op de schuldontwikkeling toeziet, is de schulddekkingsratio. Dit kengetal drukt het
primair surplus (= afschrijvingslasten + exploitatieresultaat) van de exploitatierekening uit als een aandeel van de
leningenportefeuille. Met het kengetal kan een oordeel worden gevormd of jaarlijks voldoende geldmiddelen op de
exploitatierekening vrijvallen om leningen af te lossen. Het kengetal ziet daarmee toe op het herfinancieringsrisico.
Het herfinancieringsrisico speelt bij de Nederlandse gemeenten door de regeling voor artikel 12 saneringssteun
echter een verwaarloosbare rol, waarmee dit kengetal afvalt om de samenstelling van het financieel vermogen in
beeld te brengen.
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Een tweede kengetal dat veel wordt gebruikt en op de samenstelling van de schuld toeziet is de quickratio. Dit
kengetal drukt de vlottende financiële activa uit als een aandeel van de vlottende passiva. Ook dit kengetal is vooral
gericht op het herfinancieringsrisico. Omdat dit risico, zoals hiervoor is opgemerkt, bij de Nederlandse gemeenten
een verwaarloosbare rol speelt, valt ook dit financiële kengetal af voor het in beeld brengen van de samenstelling
van het financieel vermogen van gemeenten.
Een derde mogelijkheid voor een kengetal over de samenstelling van de schuld is de renterisicoquote van de
renterisiconorm uit de Wet financiering decentrale overheden. Dit kengetal kijkt juist naar het renterisico van de
portefeuille langlopende leningen en langlopende uitzettingen van een gemeente. Van de renterisiconorm mag het
renterisico op de vaste schuld dat in een jaar wordt gelopen door herfinanciering, niet meer bedragen dan 20% van
het begrotingstotaal. De renterisicoquote is het saldo van dat deel van de langlopende leningen en langlopende
uitzettingen met een rentevaste periode van meer dan 1 jaar waarvan de rente wordt herzien. Dit kengetal is in
beginsel dus wel geschikt om het renterisico als gevolg van de samenstelling van het financieel vermogen in beeld
te brengen.
Voor het berekenen van de renterisicoquote is inzicht in de opbouw van de portefeuille langlopende leningen en
langlopende uitzettingen nodig. Daarmee is de berekening van het kengetal bij een leningenportefeuille van enige
omvang omslachtig. De digitaal beschikbare IV-3 informatie bevat geen informatie over de aflossingen op leningen
en uitzettingen in het komende jaar of latere jaren. Om deze reden is het kengetal renterisicoquote ongeschikt voor
een buitenstaander om een oordeel over de samenstelling van de schuld van een gemeente te vellen. Het kengetal
voldoet slecht aan de eis dat de informatie voor de berekening ervan openbaar goed beschikbaar is en valt daarom
af.
De vierde mogelijkheid is de kortgeldratio van de wettelijke kasgeldlimiet. Het kengetal is gedefinieerd als het saldo
van de kortlopende schulden met een rentevaste periode van minder dan een jaar, de rekeningcourant kredieten,
de banktegoeden en de kortlopende uitzettingen met een rentevaste periode van minder dan een jaar als procentueel
aandeel van het begrotingstotaal. Het kengetal mag van de kasgeldlimiet niet meer bedragen dan 8,5%. Van het
totaal van de jaarbegroting is in de regelgeving niet aangegeven of het de baten of de lasten betreft en of dit het
begrotingstotaal is voor of na mutaties van de reserves.
De rente op kortlopende schulden is in de regel lager dan de rente op langlopende schulden. Er is daardoor een
prikkel voor gemeenten om veel kortlopende leningen aan te trekken. Daarmee worden de rentelasten op de korte
termijn lager. Gemeenten met hoge schulden kunnen om deze reden vluchten in veel kortlopende leningen, zodat
de rentelasten worden gedrukt en er meer ruimte voor uitgaven aan publieke voorzieningen ontstaat. Het
renterisico neemt daardoor toe, omdat de rente van kortlopende schulden binnen hooguit een jaar wordt herzien
en bij een stijgende rente dus hoger wordt. Dat veroorzaakt bij een renteschok en hoge kortlopende schulden sterk
stijgende rentelasten. Daarmee is het kengetal kortgeldratio goed gefundeerd op de theorie dat door het renterisico
bij herfinanciering financiële stress kan ontstaan.
Het kengetal is goed samen te stellen uit de IV-3 informatie op de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek
en ook goed samen te stellen uit de balansposten van de vermogensbalans en het begrotingstotaal van het overzicht
van de baten en lasten uit de jaarrekening van een gemeente. Daarmee is de beschikbaarheid van openbare gegevens
voor de berekening van het kengetal goed.
Het kengetal is door de definiëring wel vatbaar voor manipulatie en strategisch sturing. Ten eerste is de noemer
van het kengetal slecht gedefinieerd. Wat moet onder het begrotingstotaal worden verstaan? Dit kan worden
verbeterd door de noemer van het kengetal te definiëren als de baten voor mutatie van de reserves.
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Gemeenten kunnen ten tweede de uitkomst van de kortgeldratio strategisch beïnvloeden door aan het eind van elke
verslagperiode korte tijd onnodig veel liquiditeiten en kortlopende uitzettingen aan te houden. Ondanks hoge
kortlopende schulden is door deze sturing toch sprake van een lage kortgeldratio. Het kengetal kortgeldratio, dat hoort
bij de wettelijke kasgeldlimiet, saldeert namelijk de banktegoeden met de kortlopende schulden. Door voor het
kengetal kortgeldratio alleen uit te gaan van de som van de kortlopende leningen en rekeningcourant kredieten als
aandeel van de baten voor mutatie van de reserves is het kengetal wel goed bestand tegen manipulatie en strategisch
sturing.
Het aangepaste kengetal kortgeldratio (exclusief banktegoeden en kortlopende uitzettingen) brengt de
rentegevoeligheid door de omvang van de kortlopende schulden en rekeningcourant kredieten goed in beeld,
doordat het de omvang ervan koppelt aan de omvang van de baten. Dit is zeker het geval als gemeenten bij het
opmaken van de jaarrekening de aflossingsverplichtingen op langlopende schulden voor het komende jaar op de
balans ook als kortlopende schulden classificeren. Daarmee selecteert het kengetal gemeenten met een hoge
kortlopende schuld goed en heeft het een goede voorspellende waarde voor het oplopen van de rentelasten op de
korte termijn bij een stijgende marktrente. Door de eenvoud is het kengetal toegankelijk en begrijpelijk voor lokale
politici, bestuurders en het publiek. De historische ontwikkeling van het aangepaste kengetal brengt het ontstaan
van potentiële financiële stress door het oplopen van de kortlopende schulden goed in beeld.
De schuldendruk bij de Nederlandse gemeenten in beeld.
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Figuur 6.2, Effectieve netto schuldquote en kortgeldratio jaarrekening 2016. Bronnen: eigen bewerking van opendata IV-3 jaarrekeningen
gemeenten 2016 en de jaarstukken 2016 van gemeenten.

De aandachtsgebieden van de financiële structuur die de druk van de schulden op de begrotingsruimte bepalen,
kunnen in beeld worden gebracht met de kengetallen netto schuldquote, effectieve netto schuldquote en kortgeldratio. Figuur
6.2 geeft de effectieve netto schuldquotes en kortgeldratio’s van individuele gemeenten volgens de jaarrekeningen 2016.
Voor de effectieve netto schuldquotes is uitgegaan van een risico op wanbetaling op de uitgeleende gelden van 12% en
een voorraadrisico van 30%. De effectieve netto schuldquotes lopen uiteen van min 212% voor de gemeente
Giessenlanden tot plus 154% voor de gemeente Schiedam. Op de uitbijter Giessenlanden met een flink positief
financieel vermogen wordt in paragraaf 6.5 teruggekomen. In paragraaf 6.6 wordt ingegaan op de signaalwaarde
waarboven sprake is van een erg hoge effectieve netto schuldquote. De mediaan van de uitkomsten van gemeenten op
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de effectieve netto schuldquote ligt op 39%. Het eerste kwartiel ligt op 11% en het derde kwartiel ligt op 61%. De
spreiding is groot.
Opvallender in figuur 6.2 zijn de uitkomsten voor het kengetal kortgeldratio. Naar de letter van de
verslagleggingsvoorschriften moeten aflossingen op langlopende leningen voor het volgende jaar als kortlopende
leningen op de jaarrekening worden verantwoord. Dat deel van de langlopende leningen is een kortlopende schuld.
Het percentage van de wettelijke renterisiconorm, die een bovengrens aan de jaarlijkse aflossingsverplichtingen op
de langlopende leningen stelt, ligt op 20% van het begrotingstotaal. Bij het hanteren van deze norm voor de
kortgeldratio mag de som van aflossingen op langlopende leningen en de kortlopende schuld ten hoogste een vijfde
deel van het begrotingstotaal in baten voor de mutatie van de reserves bedragen.
Als van de wettelijke norm voor de renterisiconorm als kritische waarde wordt uitgegaan, dan zijn er 19 gemeenten
met een omvang aan kortlopende geldleningen en rekeningcourant kredieten hoger dan deze 20% van de baten
voor mutatie van de reserves. Uitschieter is de gemeente Rijswijk met een kortgeldratio van 122%. De andere twee
uitschieters in figuur 6.2 zijn de gemeente Culemborg met een kortgeldratio van 64% en de gemeente Gilze Rijen
met een kortgeldratio van 60%.
Wat in volgende paragrafen terugkeert.
Een kengetal over de rentedruk meet direct de relatieve druk van de rente op de exploitatie, maar verbloemt bij
een lage rente potentiële problemen door een erg hoge schuld met eventueel een kortlopende rentevaste periode
van een groot deel van deze schuld. De netto schuldquote in combinatie met de kortgeldratio selecteert daarom beter
gemeenten met een risico op financiële stress op dit aandachtsgebied.
Het kengetal de effectieve netto schuldquote meet de hoogte van de schuld. De netto schuldquote belicht indirect de
rentedruk op de exploitatie. Deze twee kengetallen brengen daarmee het potentieel gevaar op financiële stress door
hoge schuldverplichtingen als gevolg van hoge schulden in beeld. De kortgeldratio meet aanvullend de gevoeligheid
voor stijgende rentelasten bij een stijgende marktrente. De netto schuldquote, de effectieve netto schuldquote en de
kortgeldratio keren terug in paragraaf 6.6.

§ 6.4 De schuldevolutie, kengetallen voor het exploitatieresultaat en de investeringen.
De netto schuld, die in de vorige paragraaf een hoofdrol speelde, stijgt en daalt met het financieringsresultaat. In
deze paragraaf worden financiële kengetallen gedefinieerd voor deze evolutie van de netto schuld. Voor de evolutie
van de netto schuld in verband met de houdbaarheid van de gemeentefinanciën zijn in hoofdstuk 5
aandachtsgebieden van de financiële structuur geïdentificeerd. In deze paragraaf worden kengetallen voor de
volgende aandachtsgebieden van deze schuldevolutie gedefinieerd: het exploitatieresultaat, de omvang van de
overdrachten vanwege kortingen bij een slechtweer scenario, de hoogte van de investeringsuitgaven en de hoogte
van de afschrijvingslasten.
Deze kengetallen signaleren een risico op financiële stress op de bijbehorende aandachtsgebieden voor de
schuldevolutie, omdat deze aandachtsgebieden de begrotingsruimte beïnvloeden. De keuze voor de uiteindelijke
kengetallen voor het signaleren van potentiële financiële stress op de aandachtsgebieden wordt bepaald door de
zes eisen waaraan een financieel kengetal moet voldoen (zie paragraaf 6.1).
Er worden geen kengetallen gedefinieerd voor het aandachtsgebied ‘de samenstelling van de baten en van de lasten in
verband met het uiteenlopen van de groei van die baten en lasten’ en het aandachtsgebied ‘de omvang van de profijtheffingen uit
economische activiteiten vanwege de tegenvallende inkomsten bij een slechtweer-scenario’. De samenstelling van de baten en lasten
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in verband met het uiteenlopen van de groei van de baten en lasten wordt al met de houdbaarheidsquote van paragraaf
6.2 meegewogen. De val aan inkomsten uit profijtheffingen voor economische activiteiten bij een recessie heeft
een minder grote impact dan de inkomstenval van de overdrachten. Het aandeel in de totale baten is in de regel
kleiner.
Een financieel kengetal voor het totale financieringstekort selecteert slecht.
Een eerste optie voor een kengetal dat toeziet op de evolutie van de netto schuld, is een financieel kengetal voor
het gehele financieringsresultaat. De Europese begrotingsnormen voor de lidstaten bevatten bijvoorbeeld een norm
voor het jaarlijks financieringsresultaat als aandeel van het bruto binnenlands product. Voor gemeenten kan dan
worden gedacht aan een kengetal dat het financieringsresultaat in procenten van de baten uitdrukt.
Een kengetal voor het financieringsresultaat maakt echter geen goed onderscheid tussen de gewenste
financieringstekorten van de netto-investeringen en de ongewenste financieringstekorten door grote
exploitatietekorten die de financiële conditie aantasten. De netto-investeringen horen bij een trendmatige groei van
de inkomsten namelijk over een langere periode bezien positief te zijn en veroorzaken daarmee een gewenst
financieringstekort. Het uitstellen of afstellen van investeringen kan het oplopen van de netto schuldquote als gevolg
van negatieve exploitatieresultaten afremmen of voorkomen. Het financieringsresultaat schijnt in dat geval geen
licht op het gebrek aan resultaten van een gemeente om het exploitatietekort terug te dringen. Of een gemeente
daarin slaagt moet aan de omvang van het exploitatietekort zelf worden afgelezen. Een kengetal over het gehele
financieringsresultaat schijnt in dat geval ook geen licht op het te lage niveau aan investeringen.
Een financieel kengetal voor het totale financieringsresultaat, zoals het financieringsresultaat als een aandeel van de baten,
selecteert daardoor gemeenten met een risico op financiële stress door een negatief exploitatieresultaat en te lage
investeringen slecht. Een dergelijk kengetal brengt daarom ook het ontstaan van problemen met de historische
ontwikkeling van de uitkomst slecht in beeld. Omdat een dergelijk kengetal op deze twee eisen slecht scoort, wordt
afgezien van het definiëren van een kengetal voor het gehele financieringsresultaat.
Het meten van de schuldevolutie: een financieel kengetal voor het exploitatieresultaat.
Het exploitatieresultaat beïnvloedt het financieringsresultaat en daarmee de evolutie van de netto schuldquote. Een
negatief exploitatieresultaat houdt in dat er een tekort aan financiële ruimte op de exploitatierekening is voor de
lopende consumptieve uitgaven en de rente-uitgaven. Het niet-financieel vermogen wordt daardoor zwaarder met
schuld belast en bij een ‘normaal’ niveau aan investeringen loopt de netto schuldquote op. De netto schuldquote komt bij
een structureel negatief exploitatieresultaat flink hoger te liggen en het netto vermogen wordt negatief.
In de literatuur wordt aan een financieel kengetal voor de uitkomst van de exploitatierekening in baten en lasten
dan ook veel waarde toegekend. Uit paragraaf 2.7 blijkt dat nagenoeg alle methoden voor het in beeld brengen van
de financiële conditie van lokale overheden een financieel kengetal hanteren voor het exploitatieresultaat. De
herziene versie van de tien punten test van Brown gebruikt zelfs twee financiële kengetallen voor het
exploitatieresultaat (Maher & Nollenberger, 2009). De methode van Kloha et al. (2005) gebruikt maar liefst drie
financiële kengetallen voor het exploitatieresultaat, namelijk voor het exploitatieresultaat in het rekeningjaar, voor
het exploitatieresultaat in het voorgaande jaar en voor het exploitatieresultaat twee jaar voor het rekeningjaar. Er
wordt gekeken of de exploitatierekening structureel sluit.
Het exploitatieresultaat is een absoluut getal. Voor een indruk van de relatieve omvang van het exploitatieresultaat
zijn er drie voor de hand liggende mogelijkheden om een kengetal te construeren. Het exploitatieresultaat kan
worden uitgedrukt als het exploitatieresultaat per inwoner, het exploitatieresultaat als aandeel van het eigen
vermogen en het exploitatieresultaat als aandeel van de baten.
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De hoogtes van de baten per inwoner van Nederlandse gemeenten lopen door onder andere de financiële
verhouding met de centrale overheid behoorlijk uiteen. Een kengetal exploitatieresultaat per inwoner geeft om deze
reden een slecht beeld van de relatieve hoogte van het exploitatieresultaat. Daarmee selecteert dit kengetal
gemeenten op basis van het exploitatieresultaat slecht.
Een kengetal exploitatieresultaat als aandeel van het eigen vermogen (of netto vermogen) heeft als nadeel dat bij
een negatief eigen vermogen een negatief exploitatieresultaat een positieve uitkomst voor het kengetal oplevert.
Het teken bij deze ongunstige resultaten is hetzelfde als bij een positief exploitatieresultaat en een positief eigen
vermogen. Daarmee brengt een dergelijk kengetal de historische ontwikkeling van problemen slecht in beeld en
selecteert gemeenten met een problematisch exploitatieresultaat slecht. De toegankelijkheid en begrijpelijkheid van
dit kengetal voor lokale politici, bestuurders en het publiek is daarmee ook slecht.
Een kengetal exploitatieresultaat als aandeel van de baten scoort van de hiervoor genoemde drie opties beter op de
eisen voor financiële kengetallen. Het kengetal is uit de opendata IV-3 van het Centraal Bureau voor de Statistiek
af te leiden en sluit aan bij de gegevens van het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening van gemeenten.
Daarmee is de openbare beschikbaarheid van de gegevens voor dit kengetal over het exploitatieresultaat goed.
Door de aansluiting bij de gegevens van de jaarrekening is het kengetal toegankelijk. Bij een negatieve uitkomst
neemt het eigen vermogen af en wordt het bezit zwaarder met schuld belast. Een gemeente lost bij een negatief
exploitatieresultaat niet genoeg af op zijn leningen die voor de investeringen zijn aangegaan, en blijft daardoor met
een restschuld zitten. Met de noodzakelijke vervangingsinvesteringen loopt de netto schuld op. Het kengetal
voldoet hiermee goed aan de eis dat het een concept van een theorie en een aandachtsgebied voor financiële stress
representeert en scoort ook goed op de eis dat kengetallen toegankelijk en begrijpelijk moeten zijn voor lokale
politici, bestuurders en het publiek.
Voor het kengetal over de omvang van het exploitatieresultaat zijn de definities van zowel de teller als de noemer
belangrijk om manipulatie en strategische sturing van de uitkomst te beperken. Uit hoofdstuk 4 blijkt dat het
vormen en onttrekken van bestemmingsreserves juist vatbaar is voor strategische sturing en manipulatie van het
resultaat van de vrije reserves van het eigen vermogen. Om die reden kan voor het exploitatieresultaat in de teller
van het kengetal beter worden uitgegaan van het exploitatieresultaat voor de mutatie van de reserves. Voor de baten
in de noemer van het kengetal kan om dezelfde reden beter worden uitgegaan van de baten voor de mutatie van
de reserves.
De teller van het financiële kengetal kan voor een zuiver zicht op de vrijvallende kasstroom worden uitgedrukt als
de mutatie van het netto vermogen in een jaar. Bij dit uitgangspunt bedraagt het financieringsresultaat van de
exploitatie de som van het exploitatieresultaat en de afschrijvingslasten. De vorming van voorzieningen in een jaar
als last op de exploitatierekening is namelijk ook een vrijvallende kasstroom. De inzet van voorzieningen is
daarentegen wel een financieringsstroom, maar belast de exploitatie niet.
Een exploitatieresultaat in de teller dat is gedefinieerd als de mutatie van het netto vermogen, wijkt echter af van
het exploitatieresultaat voor mutatie van de reserves van het overzicht van de baten en lasten uit de jaarrekening.
Dit tast de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van het kengetal voor lokale politici, bestuurders en het publiek aan.
Het exploitatieresultaat wordt in het algemeen geassocieerd met de mutatie van de balansreserves en niet met de
mutatie van de balansreserves en de voorzieningen. Om deze reden kan voor de teller van het kengetal over de
omvang van het exploitatieresultaat beter worden uitgegaan van de mutatie van de balansreserves van het eigen
vermogen. Dit financieel kengetal noem ik het exploitatieresultaat.
Het weglaten van de mutatie van de voorzieningen uit het kengetal exploitatieresultaat vergroot de mogelijkheden
voor manipulatie en strategische sturing van de uitkomst. In hoofdstuk 4 zijn echter voorstellen gedaan voor
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verbetering van de waarderingsgrondslag van de balanspost Voorzieningen. De balanspost Voorzieningen omvat met
de aanpassingen alleen verplichtingen die in de toekomst alsnog leiden tot een toename van de netto schuld. Met
deze verbeteringen en de onafhankelijke accountantscontrole op de jaarrekening scoort het kengetal
exploitatieresultaat dat is gebaseerd op de jaarrekening, goed op de eis dat een kengetal bestand moet zijn tegen
manipulatie en strategische sturing.
De historische ontwikkeling van het kengetal exploitatieresultaat brengt het ontstaan van financiële stress op het
aandachtsgebied goed in beeld. Als meerjarig sprake is van een exploitatietekort dat daarbij groter wordt, dan stijgt
de schuldbelasting van het bezit en loopt de netto schuldquote bij voldoende vervangingsinvesteringen op. Het
kengetal selecteert bij een meerjarig beeld goed gemeenten die door de realisatie van negatieve exploitatieresultaten
in opeenvolgende jaren een verhoogd risico op financiële stress opbouwen.
Het tweede lid van artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten schrijft een
financieel kengetal structurele exploitatieruimte voor, waarmee wordt weergegeven in hoeverre de structurele lasten
worden gedekt door structurele baten. De uitwerking van dit kengetal in de bijhorende ministeriële regeling
(Staatscourant, 2015, 20619) is afgeleid van de norm voor het begrotingstoezicht door de raad en door de provincie
uit respectievelijk artikel 189 en artikel 203 van de Gemeentewet.
Het wettelijke kengetal structurele exploitatieruimte brengt het ontstaan van financiële stress door een structureel
exploitatietekort slecht in beeld. Bij de norm structureel en reëel evenwicht voor het begrotingstoezicht wordt de
inzet van bestemmingsreserves voor afschrijvingslasten als een structurele baat gezien in plaats van als een
onderdeel van het exploitatieresultaat. Ook hoeven de incidentele lasten bij deze eis niet te worden gedekt door
incidentele baten. Incidentele baten en lasten keren als fenomeen jaarlijks terug en hebben daarom ook een
structureel karakter en kunnen zo een structureel exploitatietekort veroorzaken (zie paragraaf 4.4). Het definiëren
van de structurele baten en lasten zelf is arbitrair en daardoor lastig. Waar ligt de grens tussen incidentele en
structurele baten en waar ligt de grens tussen incidentele en structurele lasten? Dat vergt lange beleidsnotities, die
vervolgens slecht door gemeenten worden nageleefd.
Het wettelijke kengetal structurele exploitatieruimte is daardoor vatbaar voor manipulatie en strategische sturing. Door
de inzet van bestemmingsreserves en het niet sluiten van de incidentele baten en lasten kan ondanks positieve
uitkomsten van het kengetal structureel sprake zijn van negatieve exploitatieresultaten. Het kengetal selecteert
daardoor gemeenten met structureel negatieve exploitatieresultaten slecht. Het wettelijke kengetal structurele
exploitatieruimte brengt met de historische ontwikkeling door het weglaten van de incidentele baten en lasten en door
de inzet van bestemmingsreserves ook het ontstaan van financiële stress op dit aandachtsgebied slecht in beeld.
Het kengetal exploitatieresultaat, dat hiervoor is gedefinieerd, scoort beter op deze eisen.
Het meten van de schuldevolutie, een financieel kengetal voor de afhankelijkheid van overdrachten.
De afhankelijkheid van overdrachten is een ander aandachtsgebied voor het financieringsresultaat waarmee de
netto schuld evolueert. De afhankelijkheid van overdrachten loopt tussen gemeenten sterk uiteen. Bij een recessie
zijn juist forse kortingen op deze overdrachten te verwachten, omdat de centrale overheid dan ook moet
bezuinigen. In de ene gemeente pakt een korting op de overdrachten daardoor anders uit dan in de andere
gemeente. Bij krimpende baten uit overdrachten en een grote afhankelijkheid verslechtert het exploitatieresultaat
meer en stijgt de netto schuldquote sneller. De dalende baten in de noemer van de netto schuldquote doen daar met een
noemereffect nog een schep bovenop. Zowel de teruglopende baten als de oplopende netto schuldquote verkleinen
de begrotingsruimte voor uitgaven aan publieke voorzieningen.
De methode van Trussel & Patrick (2009), het Financial Trend Monitoring System van de ICMA (Nollenberger et
al., 2003), de tien punten test van Brown (Maher & Nollenberger, 2009) en de CICA-methode (CICA, 2009)
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gebruiken voor een oordeel over de financiële conditie van gemeenten dan ook een financieel kengetal voor de
afhankelijkheid van inkomsten uit overdrachten van een hogere bestuurslaag (zie paragraaf 2.7).
Om het verschil in afhankelijkheid tussen gemeenten in kaart te brengen is in paragraaf 5.4 het financiële kengetal
afhankelijkheidsratio gehanteerd. De afhankelijkheidsratio drukt de omvang van de overdrachten van de centrale
overheid uit in procenten van de baten voor mutatie van de reserves. Een hogere uitkomst voor het kengetal dan
andere gemeenten betekent een hoger aandeel overdrachten en daarmee een hoger risico op financiële stress bij
een korting op deze overdrachten. De ombuigingsopgaaf is dan relatief groter dan bij andere gemeenten. Het
kengetal representeert daarmee goed een concept van een theorie en een aandachtsgebied voor het ontstaan van
financiële stress. Vanwege de eenvoud is het kengetal goed toegankelijk en begrijpelijk voor lokale politici,
bestuurders en het publiek.
De omvang van de overdrachten van de centrale overheid per gemeente uit de teller van het kengetal worden door
de centrale overheid voor de verschillende uitkeringen openbaar bekend gemaakt. Met het periodiek verschijnen
van de spreadsheet met de verdeling van het gemeentefonds, de spreadsheet met de verdeling van de specifieke
uitkering voor de bijstandsverstrekking, het overzicht met de verdeling van de specifieke uitkering voor het
onderwijsachterstandenbeleid en de verdeling van de gelden voor heroïneverstrekking uit de regeling zelf is ruim
95% van deze inkomsten goed in beeld te brengen. Voor het in beeld brengen van de overige 5% specifieke
uitkeringen moet echter meer werk worden verzet. Daarmee is de openbare beschikbaarheid van de gegevens voor
het berekenen van het kengetal afhankelijkheidsratio matig.
Het kengetal scoort goed op de eis dat kengetallen bestand moeten zijn tegen manipulatie en strategische sturing.
Doordat de overdrachten in de teller van het kengetal worden gepubliceerd door de centrale overheid, zijn deze
gegevens minder vatbaar voor manipulatie of strategische sturing door een gemeente.
De afhankelijkheidsratio selecteert goed gemeenten met een hoge afhankelijkheid van overdrachten en dus met een
verhoogd risico op financiële stress door kortingen op overdrachten. Maar dat betekent dat het kengetal alleen een
verhoogd risico op financiële stress bij een economische recessie goed in kaart brengt. Bij een ander slechtweerscenario, zoals een ramp, biedt een hoge afhankelijkheid van overdrachten juist extra bescherming. De inkomsten
uit overdrachten worden in dat geval niet geraakt. Het selecterend vermogen van het kengetal is daarmee beperkt
tot één type slechtweer-scenario.
Het kengetal afhankelijkheidsratio brengt potentiële problemen door een val van de inkomsten uit overdrachten in
kaart. Het selecteert gemeenten los van het ontstaan van financiële problemen door een economische recessie. Bij
een economische recessie en een snellere daling van de inkomsten uit overdrachten dan andere inkomsten als
gevolg ervan, daalt de afhankelijkheidsratio echter traag. De teller daalt door de kortingen op overdrachten en de
baten in de noemer van het kengetal dalen daardoor ook. Juist bij een hoge afhankelijkheid is het verschil tussen
de teller en de noemer van het kengetal klein. De historische ontwikkeling van de uitkomsten brengt het ontstaan
van financiële stress op het aandachtsgebied dan ook slecht in beeld.
Het kengetal brengt met de uitkomsten wel de historische ontwikkeling in beeld van toe- en afnames van de
overdrachten door wijzigingen van het (wettelijke) takenpakket van gemeenten en door wijzigingen van de
demografische en sociale en fysieke structuur van een gemeente. Gegeven de twee argumenten met tegengestelde
conclusies brengt het kengetal met de historische ontwikkeling het risico op het ontstaan van financiële stress door
de afhankelijkheid van overdrachten matig in beeld.
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Het meten van de schuldevolutie, een financieel kengetal voor de hoogte van de investeringen.
De netto schuld evolueert ook door de hoogte van de investeringsuitgaven. Zowel hoge investeringsuitgaven als
lage investeringsuitgaven kunnen een signaal zijn voor het ontstaan van financiële stress. Bij hoge
investeringsuitgaven stijgt de netto schuldquote en daarmee wordt een gemeente gevoeliger voor de gevolgen van een
economische recessie. Lage investeringsuitgaven kunnen een signaal zijn dat een gemeente investeringen uitstelt of
afstelt vanwege te hoge lopende consumptieve uitgaven en exploitatietekorten. Dit ondergraaft de financiële
conditie op de lange termijn alsnog.
In de simulatie met de accumulatievergelijking van paragraaf 5.3 worden de investeringen met drie financiële
kengetallen gevolgd. De hoogte van de investeringsuitgaven wordt met de investeringsquote gevolgd en de hoogte van
de afschrijvingslasten wordt met de afschrijvingsquote gevolgd. Uit de investeringsuitgaven en de afschrijvingslasten
in een jaar volgen de netto-investeringen als financieringsresultaat van de mutatie van het niet-financieel vermogen.
De hoogte van dit financieringsresultaat uit de netto-investeringen wordt in de simulatie met de netto investeringsquote
gevolgd. Welke van deze drie kengetallen is het meest geschikt om het ontstaan van een verhoogd risico op
financiële stress door te lage of juist te hoge investeringen te signaleren?
Een kengetal over alleen de hoogte van de investeringen, zoals de investeringsquote of de investeringsuitgaven per inwoner,
scoort slecht op de toegankelijkheid en begrijpelijkheid voor lokale politici en bestuurders. Waarom is de absolute
hoogte van de investeringsuitgaven gebonden aan een voorgeschreven niveau? De besluiten tot investeren zijn bij
uitstek politieke besluiten. Onze gemeente is anders en de investeringen zijn hoognodig om de gemeente in de
vaart der volkeren op te stuwen, is een politiek en bestuurlijk mantra. Politieke besluitvorming gaat juist over de
taakopvatting van een gemeente en bij een wijziging van taakopvatting stijgt of daalt het niveau van de
investeringen.
Deze bezwaren gelden in mindere mate voor de afschrijvingsquote, omdat die de informatie van de investeringen over
een langere periode bevat en een indirecte maat is. De afschrijvingsquote wordt om deze redenen door lokale politici
en bestuurders als minder politiek beleefd. De afschrijvingsquotes van gemeenten lopen bij een normaal niveau aan
investeringen echter enigszins uiteen, omdat de hoogte van de afschrijvingslasten niet alleen samenhangt met de
omvang van de baten, maar ook met het aantal inwoners en met de structuur van de uitgaven (zie paragraaf 5.5).
Hierdoor selecteert het kengetal afschrijvingsquote gemeenten met financiële problemen door hoge afschrijvingslasten
matig. Dit bezwaar geldt overigens ook voor de investeringsquote.
De investeringsquote en de afschrijvingsquote stijgen bij dalende baten als gevolg van een recessie door een noemereffect,
terwijl het kengetal op dat moment juist een daling van de investeringen moet signaleren. Dit probleem speelt bij
de afschrijvingsquote meer op, omdat de afschrijvingslasten zelf minder snel dalen bij lage investeringen. Het kengetal
investeringsquote brengt hierdoor het ontstaan van financiële stress met de historische ontwikkeling van de uitkomsten
matig in beeld. De afschrijvingsquote scoort om dezelfde reden slecht op deze eis.
Vanwege de scores op de eisen dat een kengetal toegankelijkheid en begrijpelijkheid voor lokale politici, bestuurders
en het publiek moet zijn, dat een kengetal goed gemeenten moet selecteren met een verhoogd risico op financiële
stress op het desbetreffende aandachtsgebied, en dat een kengetal met de historische ontwikkeling van de
uitkomsten het ontstaan van financiële stress goed in beeld moet brengen, worden de financiële kengetallen
investeringsquote en afschrijvingsquote niet verder uitgewerkt.
Bij een trendmatig groei van de inkomsten en een ongewijzigde opvatting over de taken van gemeenten horen de
uitgaven aan investeringen met ongeveer hetzelfde percentage te groeien. Bij inflatie, bevolkingsgroei en hogere
technische en wettelijke eisen moeten de investeringsuitgaven van gemeenten meestijgen om de voorraad
kapitaalgoederen van de gemeente op peil te houden (zie paragraaf 5.3). Bij jaarlijks stijgende uitgaven aan
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investeringen zijn deze uitgaven hoger dan de afschrijvingslasten. De netto-investeringen van een gemeente zijn
daarom positief. Een ‘normaal’ niveau aan investeringsuitgaven veroorzaakt daarmee een structureel
financieringstekort zonder dat de netto schuldquote stijgt.
Het financieel kengetal netto investeringsquote belicht indirect de hoogte van de investeringen en geeft daarbij de
omvang van het financieringsresultaat dat volgt uit de investeringen en de afschrijvingslasten. Het kengetal drukt
de netto-investeringen uit in procenten van de baten en de uitkomst geeft een indicatie van de groei van de uitgaven
aan investeringen. Bij een hoge positieve uitkomst is sprake van sterk gestegen investeringsuitgaven. Bij een
uitkomst van nihil of lager terwijl sprake is van een onderliggende trendmatige groei van de inkomsten, is sprake
van achterblijvende investeringen. Daarmee representeert het kengetal netto investeringsquote goed twee
aandachtsgebieden voor het ontstaan van financiële stress.
Bij het definiëren van het kengetal effectieve netto schuldquote over de hoogte van netto schuld zijn de voorraden aan
niet-financiële bezittingen meegenomen als correctie. De netto investeringsquote hoeft om die reden alleen toe te zien
op de investeringen in immateriële en materiële vaste activa (en eventueel de kapitaalverstrekkingen). De nettoinvesteringen van de teller van het kengetal kunnen worden bepaald door de balanswaarde van de immateriële en
materiële vaste activa aan het begin van de verslagperiode af te trekken van de waarde van de immateriële en
materiële vaste activa aan het eind van de verslagperiode.
In een gemeente kan tussen jaren sprake zijn van schommelingen in de hoogte van de vervangingsinvesteringen.
Een kleine gemeente bouwt maar eens in de zoveel jaar een nieuwe school. Naarmate een gemeente kleiner is, is
er steeds minder sprake van een ideaalcomplex voor de investeringen in immateriële en materiële vaste activa. Ook
in wat grotere gemeenten kunnen grote investeringsprojecten pieken aan investeringsuitgaven in een jaar
veroorzaken. Voor het volgen van het investeringsniveau met de netto investeringsquote is een periode van een jaar
daarom tekort en moet een meerjarige periode worden genomen.
Bij overheden kan sprake zijn van een politieke budgetcyclus gedurende een bestuursperiode. Bij een politieke
budgetcyclus kent het niveau van de investeringen tijdens een bestuursperiode ook een piek. In Nederland vinden
elke vier jaar gemeenteraadsverkiezingen plaats, waarna een nieuwe raad wordt geïnstalleerd en een nieuw college
wordt gevormd. Om eventuele pieken van de uitkomsten voor de netto investeringsquote door politieke budgetcycli
uit te sluiten, kan voor de netto investeringsquote worden uitgegaan van de gemiddelde hoogte van de nettoinvesteringen in de achterliggende vier jaar. Daarmee wordt een politieke budgetcyclus geneutraliseerd.
Voor de inkomsten in de noemer van het kengetal netto investeringsquote moet worden uitgegaan van de baten voor
mutatie van de reserves. Daarvoor kunnen de baten in het verslagjaar zelf worden genomen. De definitie van de
netto investeringsquote van het verslagjaar 𝑡 luidt daarmee: het verschil van de waarde van de immateriële en materiële
vaste activa aan het eind van jaar 𝑡 en de waarde van de immateriële en materiële activa aan het eind van jaar 𝑡 − 4
gedeeld door vier en uitgedrukt in procenten van de baten voor mutatie van de reserves in jaar 𝑡. Het kengetal is,
omdat het de lengte van een bestuursperiode van vier jaar overziet, goed bestand tegen manipulatie en strategische
sturing.
De balanswaarden van de immateriële en materiële activa zijn uit de opendata IV-3 van de jaarrekeningen van
gemeenten af te lezen. Dat geldt ook voor de baten voor mutatie van de reserves. Deze financiële gegeven zijn ook
direct af te lezen uit de vermogensbalansen en de overzichten van de baten en lasten in de jaarrekeningen van
gemeenten. De openbare beschikbaarheid van de informatie is daarmee goed.
Bij een positieve solvabiliteitsratio wordt, afgezien van de mutatie van de balanspost Voorzieningen, het gehele
financieringstekort veroorzaakt door de netto-investeringen. Tenminste als er geen sprake is van een
exploitatietekort dat groter is dan de afschrijvingslasten. Bij inflatie, bevolkingsgroei, reële economische groei en
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een volledige schuldbelasting van het niet-financiële bezit ligt de uitkomst van netto investeringsquote normaal
gesproken in de buurt van het procentuele financieringstekort voor een stabiele netto schuldquote. Een netto
investeringsquote die bij een normaal economisch tij op een hoger niveau ligt dan dit percentage, is een teken voor
een hoog niveau aan investeringen. Een netto investeringsquote die bij inflatie en bevolkingsgroei daalt naar nihil of
lager, is een signaal voor een laag niveau aan investeringen.
Het kengetal netto-investeringsquote is toegankelijk voor lokale politici, bestuurders en het publiek, omdat het
eenvoudig uit de jaarrekeningen is samen te stellen. Het kengetal is ook eenvoudig uitlegbaar en daardoor
begrijpelijk voor lokale politici, bestuurders en het publiek. Hoge investeringen laten de netto schuldquote stijgen. Bij
lage investeringen wordt de voorraad kapitaalgoederen uitgehold. Daarom horen de netto-investeringen over
meerdere jaren gemeten, gematigd positief te zijn.
Bij een gemeente met een sterke bevolkingsdaling ligt de normale groei van de investeringen echter lager en zijn de
netto-investeringen dus ook lager. Bij een gemeente met een sterke bevolkingsgroei ligt de normale groei van de
investeringen juist hoger en zijn de netto-investeringen dus ook hoger. Het kengetal selecteert hierdoor matig
gemeenten met te lage of met te hoge investeringen.
Bij het kengetal netto investeringsquote speelt ook het probleem van het noemereffect door dalende inkomsten.
Dalende baten bij een recessie laten de uitkomst voor de netto-investeringsquote stijgen, terwijl juist een daling van de
netto-investeringen is te verwachten. Dit noemereffect doet zich echter in veel mindere mate voor dan bij de
investeringsquote en afschrijvingsquote, omdat een daling van het niveau aan investeringen al snel een negatieve waarde
aan netto-investeringen oplevert. Het noemereffect vertaalt zich dan in een negatievere uitkomst van de netto
investeringsquote. Het kengetal brengt daardoor met de historische ontwikkeling van de uitkomsten toch het ontstaan
van financiële stress door te lage investeringen goed in beeld.
Wat in de volgende paragrafen terugkeert.
De kengetallen exploitatieresultaat, afhankelijkheidsratio en netto investeringsquote kijken toe op de evolutie van de netto
schuld en signaleren potentiele financiële stress op de bijbehorende aandachtsgebieden. In paragraaf 6.6 keren deze
kengetallen terug als bouwstenen van een indexgetal, waarmee de financiële conditie van gemeenten kan worden
bewaakt.

§ 6.5 De remweg, kengetallen voor de schuldbelasting, belastingdruk en ombuigingsrelevante lasten.
Voor houdbare gemeentefinanciën moet het oplopen van de netto schuldquote bij een slechtweer-scenario worden
gestopt. Voor een oordeel over de mogelijkheden daarvoor is de remweg van een gemeente om het
financieringstekort te verkleinen van belang. In deze paragraaf worden kengetallen gedefinieerd voor een oordeel
over de remweg van een gemeente om een oplopende netto schuldquote te stabiliseren.
Deze remweg voor het verkleinen van een financieringstekort is uit te splitsen in de financiële aanvangssnelheid
van de gemeente op het moment dat met het ombuigen wordt begonnen, en het remvermogen van de gemeente
in de vorm van de mogelijkheden voor ombuigingen. De mogelijkheden voor ombuigingen moeten daarbij vooral
worden gevonden op de exploitatierekening. De investeringen moeten voor houdbare gemeentefinanciën namelijk
op een aanvaardbaar niveau worden gehandhaafd.
Het aandachtsgebied voor de financiële aanvangssnelheid is de schuldbelasting van het bezit. Het
exploitatieresultaat en de hoogte van de investeringen schijnen hier ook licht op, maar hiervoor zijn in de vorige
paragraaf al kengetallen ontwikkeld. De aandachtsgebieden voor de mogelijkheden voor ombuigingen zijn de
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ruimte om de belastinginkomsten uit de onroerende-zaakbelastingen te verhogen en ruimte om op de lopende
consumptieve uitgaven van de exploitatierekening te bezuinigen.
De remweg, een financieel kengetal voor de schuldbelasting van het bezit.
Een aandachtsgebied dat de remweg van een gemeente bij een slechtweer-scenario bepaalt, is de mate waarin het
bezit is belast met schuld. Een hoog structureel exploitatietekort in het verleden heeft een hogere schuldbelasting
van het bezit tot gevolg. Daarmee is de buffer aan financieel vermogen om een slechtweer-scenario op te vangen
kleiner. Voor een oordeel over de schuldbelasting van het bezit kan echter ook van het spiegelbeeld worden
uitgegaan. Dat is de waarde van het bezit van een gemeente waar geen schulden op rusten. Die waarde wordt op
een vermogensbalans weergegeven door de omvang van het netto vermogen of door het eigen vermogen als wordt
uitgegaan van de schuldverplichtingen die in de achterliggende periode zijn ontstaan.
Van de methoden in paragraaf 2.7 om de financiële conditie te beoordelen gaat het ACIR (1973; in: Kloha et al.,
2005) bijvoorbeeld uit van een kengetal dat de schuld als aandeel van de totale waarde van de bezittingen (schuldratio)
uitdrukt. Groves et al. (1981; in: Wang et al., 2007) en Brown (1996) maken eveneens van een dergelijk kengetal
gebruik. De zes wettelijk voorgeschreven financiële kengetallen in Nederland bevatten een solvabiliteitsratio
(Staatscourant, 2015, 20619). Deze solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als aandeel van de totale waarde
van de bezittingen op de balans. Voor een oordeel over de financiële conditie van een gemeente wordt veel gebruik
gemaakt van een kengetal over de schuldbelasting van de bezittingen. De vraag is echter: Welke van de twee
kengetallen schuldratio en solvabiliteitsratio is het meest geschikt voor een oordeel over een verhoogd risico op
financiële stress op het aandachtsgebied ‘de schuldbelasting van het bezit’?
Een vergelijking van de twee kengetallen voor de schuldbelasting van het bezit.
De schuldratio drukt de omvang van de totale bruto schuld inclusief de crediteurenvorderingen en de overlopende
passiva op de rechterzijde van de balans uit als een percentage van de totale balanswaarde van de balansbezittingen
op de linkerzijde van de balans. De solvabiliteitsratio is min of meer het spiegelbeeld van de schuldratio. Als voor de
definitie van de teller van de solvabiliteitratio wordt uitgegaan van het gehele netto vermogen, dan luidt de definitie
van dit kengetal: netto vermogen als procentueel aandeel van het balanstotaal. De uitkomst van de solvabiliteitsratio
van een gemeente is dan gelijk aan 100% minus de schuldratio.
De schuldratio bedraagt op zijn minst altijd 0%. Er is dan sprake van geen bruto schuld. Gemeenten hebben in de
regel crediteurenvorderingen en overlopende passiva en dus vreemd vermogen op de balans, zodat een schuldratio
van 0% nagenoeg nooit voorkomt. De schuldratio kan wel meer dan 100% bedragen. De totale bruto schuld is dan
hoger dan de waarde van alle bezittingen op de linkerzijde van de balans. Het netto vermogen is in dat geval
negatief.
De solvabiliteitsratio gedraagt zich spiegelbeeldig en kan op zijn hoogst 100% bedragen. Ook dan is er geen sprake
van een bruto schuld en ook dat komt nagenoeg nooit voor. De solvabiliteitsratio wordt bij een bruto schuld hoger
dan de balanswaarde van het bezit juist negatief.
De kengetallen schuldratio en solvabiliteitsratio zijn alle twee goed samen te stellen uit de openbare IV-3 informatie
van individuele gemeenten en uit de vermogensbalansen van de jaarrekeningen van gemeenten. De definities van
de teller en de noemer sluiten aan bij de hoofdindeling van de vermogensbalans uit een jaarrekening.
De twee kengetallen representeren goed het concept dat door het opbouwen van restschulden door te lage
aflossingen op leningen voor investeringen en het lenen voor consumptieve uitgaven financiële stress kan ontstaan,
omdat de schuldbelasting van het bezit te hoog oploopt. Tussen de hoogte van de netto schuldquote en de
schuldbelasting van het bezit is dan ook sprake van een statistische verband. Een hogere schuldbelasting van het
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bezit betekent in de regel ook een hogere netto schuldquote. Naast dat de twee kengetallen de schuldbelasting van de
bezittingen in beeld brengen, geven ze in de regel indirect ook het ontstaan van financiële stress door het ontstaan
van hoge schulden weer.
In de definitie van het wettelijke kengetal solvabiliteitsratio wordt in de teller de balanspost Voorzieningen van het netto
vermogen niet meegenomen. In het algemeen wordt voor de definitie van de solvabiliteitsratio in de teller vaak
uitgegaan van alleen het eigen vermogen. In dat geval zijn de solvabiliteitsratio en de schuldratio niet meer elkaars
spiegelbeeld.
De balanspost Voorzieningen wordt voor een groot deel niet onderbouwd met directe bewijsstukken van vorderingen
van derden, zoals facturen en contracten. Daarbij is deze balanspost bij de Nederlandse gemeenten slecht
gedefinieerd (zie paragraaf 4.2). De uitkomst van het financieel kengetal solvabiliteitsratio leent zich daarom door het
vormen en onttrekken van voorzieningen voor bijvoorbeeld onderhoud en toekomstige investeringen in riolering
goed voor strategische sturing op de uitkomst. Het kengetal solvabiliteitsratio scoort daarmee slechter op de eis dat
een kengetal goed bestand moet zijn tegen manipulatie en strategische sturing. De uitkomst van de schuldratio wordt
juist niet beïnvloed door het vormen en onttrekken van voorzieningen.
Zowel de solvabiliteitsratio als de schuldratio reageren op balansverkorting of verlenging. Met bijvoorbeeld een
balansverkorting door de verkoop van vaste activa, het aflossen van leningen door verbonden partijen en het
verkleinen van de voorraden, waarbij met de ontvangsten leningen van de gemeente worden afgelost, wordt de
uitkomst van de solvabiliteitsratio hoger en die van de schuldratio lager. Met balansverkorting kan op de uitkomst van
beide kengetallen worden gestuurd.
Samengevat scoort de schuldratio matig op de eis dat een kengetal bestand moet zijn tegen manipulatie en strategische
sturing. De solvabiliteitsratio (exclusief de balanspost voorzieningen) scoort slecht op deze eis.
De gevoeligheid voor balansverkorting of verlenging brengt niet alleen een nadeel voor de kwaliteit van de
solvabiliteitsratio en schuldratio met zich mee. Met een balansverkorting door minder voorraden en minder uitgeleende
gelden nemen ook het voorraadrisico en het wanbetalingsrisico op de uitgeleende gelden af. De verbetering van de
uitkomst van de schuldratio en de solvabiliteitsratio over de schuldbelasting door balansverkorting weerspiegelt deze
afname van de risico’s.
Indien de definitie van de balanspost Voorzieningen wordt aangescherpt, zodat deze alleen nog schuldverplichtingen
omvat die op de achterliggende periode drukken (zie paragraaf 4.6), dan brengt het meewegen van de balanspost
Voorzieningen in de uitkomst van het kengetal solvabiliteitsratio een verbetering ten opzichte van de schuldratio met zich
mee. De solvabiliteitsratio weegt dan alle schuldverplichtingen die op de achterliggende periode drukken, mee in de
uitkomst. Maar daarmee selecteert de solvabiliteitsratio nog niet beter dan de schuldratio, omdat de balanspost
Voorzieningen nog geen rentelasten en aflossingen met zich meebrengt. Zo ook brengen beide kengetallen door de
balanspost Voorzieningen het historisch verloop van het ontstaan van financiële stress op het aandachtsgebied
verschillend in beeld. Maar ook in dit geval scoort de schuldratio niet slechter op deze eis dan de solvabiliteitsratio,
omdat de balanspost Voorzieningen nog geen rentelasten en aflossingen met zich meebrengt.
De schuldratio is van de twee kengetallen het meest begrijpelijk en toegankelijk voor lokale politici, bestuurders en
het publiek en scoort goed op deze eis. De mate waarmee het bezit is belast met schulden is eenvoudiger uit te
leggen dan de solvabiliteitsratio, die de mate aangeeft waarmee het balans bezit niet met schuldverplichtingen is belast.
Daarnaast kan bij de solvabiliteitsratio vervolgens discussie ontstaan over het wel of niet meenemen van de balanspost
Voorzieningen in de teller van het kengetal. Zijn dat schulden of geen schulden? Daarmee scoort de solvabiliteitsratio
matig op deze eis.
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Kort samengevat scoort de solvabiliteitsratio slecht op de eis dat een kengetal bestand moet zijn tegen manipulatie en
strategische sturing en matig op de eis dat een kengetal begrijpelijk en toegankelijk moet zijn voor lokale politici,
bestuurders en het publiek. De schuldratio scoort alleen matig op de eis dat een kengetal bestand moet zijn tegen
manipulatie en strategische sturing en voldoet daarom beter om de schuldbelasting van het bezit van een gemeente
in beeld te brengen.
De schuldratio geeft ook de hoogte van de schulden weer, maar slechter dan de netto schuldquote.
De schuldratio reageert op zowel de exploitatieresultaten als op de omvang van de netto-investeringen en geeft
daarom ook de hoogte van de schuld weer. De uitkomst van de schuldratio is gevoelig voor balansverkorting en
balansverlenging en daarom ook gevoelig voor de waarderingsgrondslagen van de niet-financiële bezittingen. Met
ingang van 2017 zijn gemeenten verplicht alle nieuwe investeringen in publieke voorzieningen met meerjarig
maatschappelijk nut te activeren. Door deze wijziging van de waarderingsgrondslag voor investeringen in
bijvoorbeeld wegen en bruggen treedt bij de gemeenten die dit nog niet deden, balansverlenging op en daalt de
schuldratio, zonder dat de financiële gang van zaken in gemeenten feitelijk wijzigt.
In paragraaf 6.3 is de netto schuldquote gedefinieerd om de schuld in beeld te brengen. Hoe verhouden de uitkomsten
van gemeenten op de schuldratio zich tot de uitkomsten op de netto schuldquote? Figuur 6.3 geeft het verband tussen
de schuldratio en de netto schuldquote van de Nederlandse gemeenten eind 2016. Tussen de hoogte van schuldratio en
de hoogte van de netto schuldquote is met een correlatiecoëfficiënt van 0,83 en een R² van 0,69 sprake van een
statistisch sterk lineair verband.32
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Figuur 6.3, Verband tussen de schuldratio’s en de netto schuldquotes van gemeenten jaarrekening ultimo 2016. Bronnen: eigen
bewerking van open data IV-3 jaarrekeningen gemeenten 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de jaarstukken
2016 van gemeenten.

Eind 2016 waren er in totaal 56 gemeenten met een negatieve netto schuldquote. Hiervan zijn een aantal gemeenten
logischerwijs uitbijters op de uitkomst voor de schuldratio, omdat bij een positief financieel vermogen de schuldratio
niet onder de 0% kan dalen, maar de netto schuldquote wel negatief is. Deze uitbijters linksonder in figuur 6.3
ondergraven de sterkte van het statistisch verband tussen de schuldratio en de netto schuldquote. De hoogte van de
schuldratio verklaart dan ook bij hogere waarden, ondanks de ruime waarderingsgrondslagen uit het verleden voor
de materiële vaste activa met maatschappelijk nut, in meer dan sterke mate de hoogte van de netto schuldquote.
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De uitbijters in figuur 6.3 met een lage schuldratio en negatieve netto schuldquotes, oftewel een positief financieel
vermogen, zijn in een groot aantal gevallen het gevolg van de boekwinsten uit verkopen van aandelen in
energiebedrijven in 2009 of de verkoop van andere overheidsbedrijven, zoals woningbedrijven. Met die verkopen
heeft een flink aantal gemeenten stille reserves verzilverd. De grootste uitbijter linksonder in figuur 6.3 met een
netto schuldquote van min 223% en dus een flink positief financieel vermogen is de gemeente Giessenlanden. Deze
gemeente heeft in 2008 zijn woningbedrijf met een flinke boekwinst aan een woningcorporatie verkocht.
De twee uitbijters aan de rechterkant van het spectrum in figuur 6.3 zijn de gemeente Vlissingen met een schuldratio
van 143% en de gemeente Ten Boer met een schuldratio van 138%. Het zijn de enige twee gemeenten die eind 2016
een negatief netto vermogen hadden. Vlissingen heeft voor de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 een aanvraag voor
artikel 12 saneringssteun ingediend. Ten Boer zat in de jaren 2014, 2015 en 2016 in een artikel 12
saneringssteunprocedure (www.rijksoverheid.nl).
Het valt bij zowel de gemeente Vlissingen als bij de gemeente Ten Boer op dat de netto schuldquote niet hoger ligt
dan andere gemeenten met hoge netto schulden. De netto schuldquotes voor Vlissingen en Ten Boer bedragen
respectievelijk 109% en 139%. Er waren eind 2016 elf gemeenten met een hogere netto schuldquote dan Ten Boer.
De hoogte van artikel 12 saneringssteun, die Vlissingen en Ten Boer hebben ontvangen, wordt bepaald door het
relevante tekort dat uit het aanmerkelijk tekort wordt afgeleid (zie paragraaf 4.4). Bij de berekening van de
saneringssteunbijdrage vindt een correctie plaats voor de omvang van de balansreserves. Door die berekeningswijze
neemt het relevante tekort en dus de hoogte van de saneringssteun toe naarmate het eigen vermogen negatiever is.
Bij de eisen voor kengetallen presteert de schuldratio matig op de eis dat een kengetal bestand moet zijn tegen
manipulatie en strategische sturing. De uitkomsten voor de schuldratio in 2016 van de gemeenten Ten Boer en
Vlissingen lijken deze kwalificatie te onderschrijven. Wel zijn de mogelijkheden voor manipulatie en strategische
sturing met het verplicht activeren van investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017 afgenomen.
De remweg, een financieel kengetal voor de onbenutte belastingcapaciteit.
Bij het oplopen van de netto schuldquote moet een gemeente ombuigen op de baten en lasten. De flexibiliteit van de
exploitatierekening in baten en lasten bepaalt daarbij het remvermogen van een gemeente om de netto schuldquote te
stabiliseren. Deze flexibiliteit valt bij de Nederlandse gemeenten uiteen in het aandachtsgebied ‘omvang van de
onbenutte belastingcapaciteit’ en het aandachtsgebied ‘omvang van de ombuigingsrelevante netto lasten’. Daarbij gelden voor
deze flexibiliteit de randvoorwaarden voor houdbare gemeentefinanciën. Er moet sprake blijven van een
aanvaardbare belastingdruk en een aanvaardbaar niveau voor de lopende consumptieve uitgaven aan publieke
voorzieningen.
De onroerende-zaakbelastingen is bij het gros van de gemeenten het enige belastinggebied van voldoende omvang
om structureel extra inkomsten van betekenis mee te verwerven. Een financieel kengetal om de flexibiliteit van de
baten in beeld te brengen moet zich daarom richten op de onbenutte belastingcapaciteit onroerendezaakbelastingen.
De wettelijk voorgeschreven financiële kengetallen bevatten een kengetal belastingcapaciteit (Staatcourant 2015,
20619). Met dat kengetal worden de gemiddelde gemeentelijke woonlasten voor een gezin, die voortvloeien uit de
onroerende-zaakbelasting woningen, de rioleringsheffing en de afvalstoffenheffing, vergeleken met de gemiddelde
gemeentelijke woonlasten in Nederland. In dat kengetal zit dus ook de gemiddelde onroerende-zaakbelasting per
woning opgenomen en wordt dat gemiddelde met dat van Nederland vergeleken.
Voor een oordeel over de onbenutte belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen kan echter beter worden
uitgegaan van de tarieven in de gemeente ten opzichte van de gemiddelde tarieven van alle gemeenten. De
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gemiddelde woningwaarden en niet-woningwaarden verschillen tussen gemeenten behoorlijk door onder andere
verschillen van het gemiddelde inkomen per huishouden tussen gemeenten. Een gemeente met een hoge
gemiddelde waarde van de woningen en niet-woningen wordt daarom van de Financiële-verhoudingswet geacht
meer onroerende-zaakbelastingen per woning en per niet-woning te innen. De algemene uitkering uit het
gemeentefonds verevent voor deze verschillen in belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen aan de hand van
een fictief rekentarief voor alle gemeenten. De norm voor een beroep op artikel 12 saneringssteun is dan ook
gericht op de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen van de gemeente ten opzichte van het gewogen
gemiddelde van de tarieven van alle gemeenten.
Het wettelijke kengetal belastingcapaciteit selecteert vanwege de hiervoor genoemde argumenten slecht gemeenten
met een kleine of geen onbenutte belastingcapaciteit. Het wettelijke kengetal selecteert ook slecht, omdat het de
onroerende-zaakbelastingen van niet-woningen buiten beschouwing laat. Daarnaast wordt de afwijking met het
kengetal uitgedrukt per inwoner, zodat zonder aanvullende berekening geen idee ontstaat van het percentage aan
begrotingsruimte dat met een belastingverhoging kan worden gewonnen.
Een kengetal over de onbenutte belastingcapaciteit onroerende-zaakbelasting kan voor de teller daarom beter
uitgaan van het verschil tussen de fictieve baten van de gemeente bij het hanteren van het tarief voor toegang tot
de artikel 12 saneringssteunprocedure en de daadwerkelijke baten bij het tarief dat de gemeente zelf hanteert. Dit
zogenaamd redelijk tarief van de artikel 12 saneringssteunprocedure wordt jaarlijks bepaald aan de hand van het
gewogen gemiddelde tarief onroerende-zaakbelastingen van alle gemeenten. Het bedrag aan onbenutte
belastingcapaciteit kan vervolgens worden uitgedrukt in procenten van de baten voor mutatie van de reserves. Dit
kengetal noem ik onbenutte belastingcapaciteit OZB.
Het huidige wettelijke tarief voor een beroep op artikel 12 saneringssteun gaat uit van 120% van het gewogen
gemiddelde tarief onroerende-zaakbelastingen van alle gemeenten in het voor-voorgaande jaar (jaar t-2). Omdat
ombuigingen enige jaren in beslag nemen, wordt bij de berekening van het houdbaarheidstekort voor de
bovengrens van een aanvaardbaar belastingtarief uitgegaan van 140% van het gewogen gemiddelde tarief
onroerende-zaakbelastingen van alle gemeenten in het voor-voorgaande jaar (zie paragraaf 6.2). Voor het kengetal
onbenutte belastingcapaciteit OZB kan daarom beter van deze 140% worden uitgegaan.
Gemeenten met erg hoge belastingtarieven hebben een negatieve uitkomst op het kengetal onbenutte belastingcapaciteit
OZB en daarom weinig tot geen mogelijkheden om met een tariefsverhoging van de onroerende-zaakbelastingen
een slechtweer-scenario op te vangen. Het kengetal onbenutte belastingcapaciteit OZB selecteert daarmee goed
gemeenten zonder mogelijkheden om met behoud van een aanvaardbaar belastingtarief de inkomsten uit de
onroerende-zaakbelastingen voor het opvangen van een slechtweer-scenario te vergroten. De historische
ontwikkeling van de uitkomst van het kengetal brengt goed in beeld hoe een gemeente inteert op zijn onbenutte
belastingcapaciteit en daardoor inboet op zijn weerbaarheid bij een slechtweer-scenario.
Door het verband met een beroep op artikel 12 saneringssteun representeert het kengetal goed een concept van
een theorie en een aandachtsgebied voor het ontstaan van financiële stress. Een gemeente waarvan de
exploitatierekening minder flexibel is, is minder goed in staat om een slechtweer-scenario op te vangen.
Het kengetal onbenutte belastingcapaciteit OZB is niet samen te stellen uit de openbare IV-3 informatie van het Centraal
Bureau voor de Statistiek of uit de vermogensbalans en het overzicht van de baten en lasten uit de jaarrekeningen
van gemeenten. Er zijn echter twee andere openbare bronnen, waaruit de gegevens voor het samenstellen van het
kengetal onbenutte belastingcapaciteit OZB kunnen worden vergaard.
Het redelijk tarief voor een beroep op artikel 12 saneringssteun wordt jaarlijks door het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties in de meicirculaire van het gemeentefonds van het jaar ervoor bekend gemaakt. De
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zogenaamde WOZ-waarden van woningen en niet-woningen waarop de belastingtarieven worden toegepast,
worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek per gemeente openbaar op Statline gepubliceerd. Met deze
gegevens is de bovengrens van de totale belastingcapaciteit van een gemeente te berekenen. Het Centraal Bureau
voor de Statistiek publiceert ook jaarlijks op Statline de baten uit de onroerende-zaakbelasting woningen en de
baten uit de onroerende-zaakbelastingen niet-woningen per gemeente. Het verschil tussen de totale
belastingcapaciteit en de werkelijke baten onroerende-zaakbelastingen is de onbenutte belastingcapaciteit OZB van
een gemeente.
De WOZ-waarden en opbrengsten onroerende-zaakbelasting woningen en onroerende-zaakbelastingen nietwoningen worden ook jaarlijks openbaar gepubliceerd door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van
de Lagere Overheden, zodat ook via dat kanaal en de meicirculaire van het gemeentefonds de onbenutte
belastingcapaciteit OZB is te berekenen. De baten voor mutatie van de reserves van de noemer van het kengetal
zijn beschikbaar via de openbare IV-3 informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek en ook af te lezen uit
het overzicht van de baten en lasten uit de jaarrekeningen van gemeenten.
De openbare beschikbaarheid van de benodigde informatie om het kengetal te berekenen is daarmee goed. Doordat
de informatie uit externe bronnen komt en de tarieven onroerende-zaakbelastingen van een gemeente juridisch
bindend en openbaar zijn, is het kengetal onbenutte belastingcapaciteit OZB goed bestand tegen manipulatie en
strategische sturing.
De betekenis van het kengetal is goed aan lokale politici, bestuurders en het publiek uit te leggen. Wel doorkruist
de maatstafcompetitie tussen gemeenten met de hoogte van de lokale woonlasten de perceptie van lokale politici,
bestuurders en het publiek over de onbenutte belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen enigszins. Vanwege
de vele bronnen die nodig zijn voor de berekening, is het kengetal minder toegankelijk. Met deze twee
kanttekeningen scoort het kengetal onbenutte belastingcapaciteit OZB matig op de eis dat een kengetal toegankelijk en
begrijpelijk moet zijn voor lokale politici en bestuurders.
De remweg, een financieel kengetal voor de ombuigingsrelevante netto lasten.
De lasten waarop een gemeente kan bezuinigen, zijn het derde aandachtsgebied van de financiële structuur om met
een financieel kengetal het remmend vermogen van een gemeente in beeld te brengen. Voor deze lasten zijn in
paragraaf 5.5 de ombuigingsrelevante netto lasten gedefinieerd. Met de ombuigingsrelevante netto lasten wordt
ook de ruimte die wordt gewonnen met het kostendekkend maken van de heffingen en leges, meegenomen. De
ombuigingsrelevante netto lasten worden gedefinieerd door het verschil van de lasten voor mutatie van de reserves
enerzijds en de som van de rentelasten, de afschrijvingslasten, de lasten uit de bouwgrondexploitatie, de baten uit
heffingen en leges, de baten uit specifieke uitkeringen en de baten uit decentralisatie-uitkeringen (inclusief de
overdrachten voor beschut werk gehandicapten) anderzijds.
Er zijn drie mogelijkheden om deze omvang van de ombuigingsrelevante netto lasten in een financieel kengetal uit
te drukken. In figuur 5.6 van paragraaf 5.5 wordt uitgegaan van de ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner. In
paragraaf 5.3 wordt bij de simulatie met de accumulatievergelijking een financieel kengetal gehanteerd dat de
omvang van de lopende consumptieve uitgaven op de exploitatie uitdrukt als procentueel aandeel van de baten.
Tot slot kunnen de ombuigingsrelevante netto lasten worden uitgedrukt als een procentueel aandeel van de lasten
voor mutatie van de reserves.
De ombuigingsrelevante netto lasten van een gemeente kunnen worden verdrukt door een hoog investeringsniveau
en hoge schulden of door een slechte verdeling van de overdrachten van de centrale overheid, waardoor een
gemeente wordt onderbedeeld. Daardoor is er bij een slechtweer-scenario weinig ruimte voor structurele
bezuinigingen op de exploitatielasten zonder dat het aanvaardbare voorzieningenniveau in het gedrang komt.
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De drie opties voor een kengetal representeren daarmee echter matig dit concept van een theorie voor het ontstaan
van de financiële stress. Bij een gemeente kunnen juist hoge ombuigingsrelevante netto lasten door een te hoog
uitgavenniveau zelf ook een oorzaak zijn voor financiële stress. Hoge uitgaven aan ombuigingsrelevante netto lasten
kunnen het gevolg zijn van common pool-problemen of wars of attrition en gepaard gaan met hoge exploitatietekorten.
Ondanks hoge ombuigingsrelevante netto lasten komen in dat geval ombuigingen door de politieke constellatie slecht
van de grond. Daarmee zijn erg hoge ombuigingsrelevante netto lasten ten opzichte van vergelijkbare gemeenten ook
een signaal voor het ontstaan van financiële stress.
De twee opties ombuigingsrelevante netto lasten in procenten van de totale baten of in procenten van de totale
lasten brengen daarnaast met de historische ontwikkeling van de uitkomsten het ontstaan van financiële stress op
dit aandachtsgebied matig in beeld. Bij een recessie dalen de baten of stijgen de lasten in de noemer en vertekenen
daarmee de uitkomsten. Zo wordt bij dalende baten de uitkomst van het bijbehorende kengetal hoger. Het kengetal
ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner kent dit probleem niet en scoort daarom goed op deze eis.
Voor de omvang van de ombuigingsrelevante netto lasten bestaat een ondergrens. Voor houdbare gemeentefinanciën
moeten deze lopende consumptieve uitgaven voldoende hoog zijn voor een aanvaardbaar voorzieningenniveau.
Voor het bepalen van het aanvaardbare niveau van deze lasten is echter een vergelijking met de ombuigingsrelevante
netto lasten van gemeenten met een vergelijkbare structuurkenmerken nodig. Om die vergelijking mogelijk te maken,
wordt juist uitgegaan van de ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner. Daarmee selecteert een kengetal
ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner bij voorbaat beter dan de andere twee opties voor een kengetal. Op basis van
dit argument worden de opties ombuigingsrelevante lasten als aandeel van de baten en als aandeel van de lasten
niet verder getoetst aan de overige drie eisen voor kengetallen.
Gemeenten kunnen naast rentelasten, afschrijvingslasten en taakgebonden baten en lasten ook langlopende
contractuele verplichtingen hebben, zoals huur- en leasecontracten die veel langer dan 5 jaar lopen. Ook op die
lasten kan een gemeente bij een slechtweer-scenario binnen een redelijke termijn niet bezuinigen en deze lasten
horen daarom goed bekeken ook in mindering te worden gebracht op de ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner.
Een jaarlijkse huur van een langlopend contract verschilt bijvoorbeeld weinig met de afschrijvingslasten en
rentelasten voor de financiering van eigen gemeentelijk bezit. Deze onvolkomenheid van de definitie veroorzaakt,
naast het feit dat niet alle gemeenten met elkaar op de uitkomst van dit kengetal kunnen worden vergeleken, ook
een verlies aan selecterend vermogen van het kengetal ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner. Het vermogen van
het kengetal om alleen gemeenten met een verhoogd risico op financiële stress op het bijbehorende
aandachtsgebied te selecteren is dan ook matig.
Het kengetal ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner is matig samen te stellen uit openbare informatie die frequent
beschikbaar komt. De ombuigingsrelevante netto lasten zijn niet of moeizaam volledig in beeld te brengen. De
informatie van de verdeling van een klein deel van de specifieke uitkeringen is evenals de informatie over de baten
uit Europese subsidies en de baten uit overige profijtheffingen voor economische activiteiten die taakgebonden
lasten met zich meebrengen, niet eenvoudig per individuele gemeente uit openbare bronnen op te maken. In de
definitie van de ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner worden deze gegevens over taakgebonden lasten dan ook
weggelaten.
De andere gegevens voor de berekening van het kengetal ombuigingsrelevante netto lasten zijn wel goed uit digitaal
openbare bronnen te verzamelen. Daarmee is het kengetal ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner naast de correctie
voor de afschrijvingen en rente gecorrigeerd voor het grootste deel van de taakgebonden baten en lasten.
Het kengetal ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner is goed bestand tegen manipulatie en strategische sturing als
voor de berekening wordt uitgegaan van de totale lasten voor mutatie van de reserves en voor de correctie van de
teller met de taakgebonden lasten wordt uitgegaan van alleen de baten uit heffingen en leges, de baten uit specifieke
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uitkeringen, de baten uit decentralisatie-uitkeringen en de lasten uit de bouwgrondexploitatie. De definities van
deze correcties maken een duidelijk onderscheid tussen de correcties en de overige lasten.
Het kengetal ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner scoort matig op de eis dat een kengetal toegankelijk en
begrijpelijk moet zijn voor lokale politici, bestuurders en het publiek. De betekenis van het kengetal is op zich goed
uit te leggen, maar het kengetal zit qua samenstelling ingewikkeld in elkaar en de informatie voor de berekening
moet uit veel bronnen worden verzameld.
Kort samengevat scoort het kengetal ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner matig op vier van de zes eisen voor
financiële kengetallen. Het kengetal selecteert matig, representeert matig een concept van een theorie voor het
ontstaan van financiële stress, is matig uit openbare bronnen samen te stellen en scoort matig op de eis dat een
kengetal begrijpelijk en toegankelijk moet zijn voor lokale politici, bestuurders en het publiek.
Wat in volgende paragrafen terugkeert.
Het kengetal schuldratio geeft aan in hoeverre de balanswaarde van het bezit met schulden is belast en brengt
daarnaast ook de hoogte van de schuld in beeld. Het kengetal geeft daarmee informatie over de remweg voor het
stabiliseren van een oplopende netto schuldquote bij een slechtweer-scenario. Het kengetal onbenutte belastingcapaciteit
OZB geeft aan hoeveel een gemeente zijn inkomsten structureel kan verhogen om een oplopende netto schuldquote
bij een slechtweer-scenario te stabiliseren. Het kengetal ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner geeft bij een
vergelijking met gemeenten met dezelfde structuurkenmerken aan of een gemeente veel of weinig mogelijkheden
heeft om de lasten op de exploitatierekening structureel te verlagen, voordat de ondergrens voor een aanvaardbaar
niveau van de lopende uitgaven aan publieke voorzieningen wordt bereikt.
De financiële kengetallen schuldratio, onbenutte belastingcapaciteit OZB en ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner
signaleren hiermee een verhoogd risico op financiële stress op de bijbehorende aandachtsgebieden van de financiële
conditie. In paragraaf 6.6 keren deze kengetallen terug als bouwstenen van een indexgetal waarmee de financiële
conditie Nederlandse gemeenten kan worden bewaakt.

§ 6.6 Een index voor het bewaken van de financiële conditie van gemeenten.
In deze paragraaf wordt een index samengesteld waarmee de financiële conditie van een gemeente kan worden
bewaakt. Met deze index kan een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën worden gevormd. Voor
deze financiële conditie index wordt gebruik gemaakt van de houdbaarheidsquote van paragraaf 6.2 en van de negen
kengetallen uit de paragrafen 6.3, 6.4 en 6.5. In bijlage E is een overzicht van de set kengetallen en de bijbehorende
definities opgenomen. In die bijlage ontbreekt de houdbaarheidsquote, omdat de definitie daarvan in het model van
paragraaf 6.2 ligt opgesloten. Voor elk kengetal wordt een signaalwaarde voor het ontstaan van een verhoogd risico
op financiële stress bepaald. Een overschrijding van een signaalwaarde betekent een punt aftrek voor de uitkomst
op de financiële conditie index. De index telt daarvoor af van tien punten. Vervolgens worden de uitkomsten voor de
financiële conditie index van de Nederlandse gemeenten bepaald. In bijlage F zijn de uitkomsten op de kengetallen en
de index van gemeenten met een onvoldoende, zwakke of (net) voldoende financiële conditie opgenomen.
Een financiële conditie index op basis van tien financiële kengetallen.
Het kengetal houdbaarheidsquote geeft een oordeel over de weerbaarheid van een gemeente bij een slechtweerscenario. Voor een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën zijn meer kengetallen over de
financiële conditie van een gemeente nodig. Er zijn aanvullend kengetallen nodig over de hoogte van de schuld, de
hoogte van de ombuigingsrelevante netto lasten, de hoogte van de investeringen in het recente verleden en de
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belastingdruk (zie paragraaf 6.2). Daarnaast kunnen andere belangrijke kengetallen aanvullend een signaal geven
voor een risico op financiële stress op andere aandachtsgebieden van de financiële structuur voor de financiële
conditie.
Voor de financiële conditie index wordt naast de houdbaarheidsquote gebruik gemaakt van de negen kengetallen uit de
paragrafen 6.3, 6.4 en 6.5. Van deze set kengetallen geven de netto schuldquote en effectieve netto schuldquote aan of sprake
is van een prudente schuld die niet het gevaar van hoge schuldverplichtingen met zich meebrengt. Het kengetal
ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner signaleert of sprake is van voldoende lopende consumptieve uitgaven voor
een aanvaardbaar voorzieningenniveau, maar ook of sprake is van zeer hoge exploitatie-uitgaven aan
voorzieningen. De netto-investeringsquote doet dit voor de investeringsuitgaven in het recente verleden. Het kengetal
onbenutte belastingcapaciteit OZB signaleert een hoge belastingdruk.
Aanvullend signaleert het kengetal kortgeldratio of sprake is van een hoge rentegevoeligheid. Het kengetal
exploitatieresultaat signaleert of het bestaande bezit zwaarder met schuld wordt belast. Het kengetal schuldratio geeft
aan in hoeverre hier in het verleden sprake van is geweest, en of er is geleend voor lopende consumptieve uitgaven.
De afhankelijkheidsratio geeft informatie over de impact van eventuele kortingen op overdachten van de centrale
overheid op de begrotingsruimte.
In afwijking van de bestaande methoden die werken met een overkoepelende index gebaseerd op kengetallen,
worden met de set van tien financiële kengetallen van de financiële conditie index alle belangrijke aandachtsgebieden
van de financiële structuur die invloed hebben op de toekomstige begrotingsruimte, in beeld gebracht. Voor het
bepalen van het indexgetal voor de financiële conditie wordt gewerkt met een puntensysteem (zie paragraaf 2.7).
Voor een dergelijke index moeten voor de tien kengetallen signaalwaarden worden gedefinieerd. Een overschrijding
van deze signaalwaarde geeft aan dat er sprake is van een verhoogd risico op financiële stress op het desbetreffende
aandachtsgebied en betekent een score van één punt voor het bepalen van de uitkomst van de financiële conditie index.
Met de uitkomst voor de financiële conditie index kan de financiële conditie van een gemeente worden beoordeeld en
deze index kan daarom als numerieke norm een rol spelen bij het begrotingstoezicht. De index werkt daarvoor met
een omgekeerde schaal. Het vertrekpunt voor de index is een totaal van tien punten. Een overschrijding van de
signaalwaarde van een financieel kengetal leidt tot de aftrek van één punt. Een eindscore van zeven of acht punten
op de index voor de financiële conditie is nog geen teken aan de wand voor de financiële conditie. De financiële
conditie is dan respectievelijk ruim voldoende of goed. Pas bij een score van vijf of lager op de financiële conditie index
luidt het oordeel dat de financiële conditie zwak of onvoldoende is. Bij een score van zes is de financiële conditie
nog voldoende.
Met de scores op de signaalwaarden van de kengetallen zelf kunnen daarbij de volgende oordelen over de financiële
conditie van een gemeente worden gevormd: 1. een hoge schuld (effectieve netto schuldquote); 2. een relatief hoge
schulddruk (netto schuldquote); 3. een hoge rentegevoeligheid (kortgeldratio); 4. een zware schuldbelasting van het bezit
(schuldratio); 5. een exploitatieresultaat dat niet structureel positief is (exploitatieresultaat); 6. een hoge belastingdruk
(onbenutte belastingcapaciteit OZB); 7. een hoog of een laag investeringsniveau (netto investeringsquote); 8. hoge of lage
lopende netto uitgaven aan publieke voorzieningen (ombuigingsrelevante netto lasten); 9. een grote afhankelijkheid van
overdrachten (afhankelijkheidsratio); en 10. een slechte weerbaarheid (houdbaarheidsquote).
De Europese Unie hanteert begrotingsnormen voor de overheden van de lidstaten met betrekking tot de hoogte
van de schuld en de omvang van het financieringstekort in een jaar. Gemeenten maken deel uit van de Europese
Unie. Er is sprake van een stelsel van multi-level-governments. De Europese begrotingsnormen gelden indirect ook
voor gemeenten. In deze paragraaf wordt ook gekeken of de Europese begrotingsnorm voor het structurele EMUtekort voor de lidstaten in beginsel genoeg ruimte aan gemeenten laat om binnen de signaalwaarden van de
kengetallen hun begrotingen vorm te geven.
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Signaalwaarden voor de financiële kengetallen van de financiële conditie index.
Kloha et al. (2005) vinden dat voor de kritische waarden van kengetallen voor het signaleren van financiële stress
moet worden uitgegaan van absolute waarden in plaats van deze te baseren op een benchmark van uitkomsten van
een groep vergelijkbare gemeenten. Als in een benchmark de hele groep slecht scoort op een kengetal, geeft een
kritieke waarde op basis van die benchmark namelijk financiële stress niet of te laat weer. Het omgekeerde kan ook
het geval zijn. De signaalwaarden van de tien financiële kengetallen worden daarom zoveel als mogelijk gebaseerd
op absolute normen (zie de paragrafen 2.7 en 2.8).
Voor sommige financiële kengetallen, zoals de onbenutte belastingcapaciteit OZB en het exploitatieresultaat, zijn in de
voorgaande hoofdstukken en paragrafen al signaalwaarden afgeleid. Uit de simulatie met de accumulatievergelijking
van paragraaf 5.3 blijkt dat er tussen de uitkomsten van meerdere kengetallen sprake is van een logisch verband.
Met deze accumulatievergelijking en enkele signaalwaarden kunnen daarom voor andere kengetallen ook
signaalwaarden worden afgeleid. Als handvaten voor het bepalen van een absolute norm als signaalwaarde voor
een kengetal ontbreken, wordt de signaalwaarde bepaald aan de hand van de uitkomsten van alle gemeenten op het
kengetal.
Een signaalwaarde voor het kengetal kortgeldratio.
In paragraaf 6.3 is de kortgeldratio gedefinieerd om het risico van sterk stijgende rentelasten door herfinanciering bij
een stijgende marktrente te signaleren. Deze ratio geeft weer of de kortlopende schulden hoog of laag zijn. Bij hoge
kortlopende schulden is de gevoeligheid voor stijgende rentelasten door een renteschok op de korte termijn groot.
Van de hele kortlopende schuld wordt binnen een jaar de rente herzien. Daarbij ondervinden gemeenten met
weinig financiële begrotingsruimte juist een prikkel om te vluchten in financiering met kort geld, omdat de rente
daarvan in de regel lager ligt dan de rente op langlopende schulden. Het kengetal heeft daarmee een aanvullende
signaleringsfunctie voor het ontstaan van financiële stress.
In de onderliggende regelgeving van de Wet fido is voor de rentegevoeligheid door herfinanciering in een jaar een
norm van 20% van het begrotingstotaal aan herfinanciering vastgelegd. Hoewel de definitie van de kortgeldratio
afwijkt van de definitie van het kengetal voor de wettelijke renterisiconorm, wordt deze 20% van het
begrotingstotaal als signaalwaarde gehanteerd. Uit figuur 6.2 blijkt dat er eind 2016 negentien gemeenten waren
met een hogere uitkomst op de kortgeldratio (zie paragraaf 6.3). Bij een overschrijding van de signaalwaarde voor de
kortgeldratio heeft een gemeente een hoge rentegevoeligheid.
Een signaalwaarde voor het kengetal exploitatieresultaat.
Het kengetal exploitatieresultaat beantwoordt de vraag of een gemeente zijn bezit zwaarder met schuld belast, doordat
het financieringsresultaat van de exploitatie minder bedraagt dan de afschrijvingen. Bij structureel negatieve
exploitatieresultaten wordt de schuldbelasting van de bezittingen op de balans op termijn hoger dan 100%. Er
worden dan kosten van lopende consumptieve uitgaven op een toekomstige generatie inwoners afgewenteld.
Vanwege dit argument zijn structureel negatieve exploitatieresultaten bij gemeenten ongewenst. De macroeconomische stabilisatiefunctie met schuldfinanciering van lopende consumptieve uitgaven is in Nederland
namelijk bij de centrale overheid belegd.
Bij structureel negatieve exploitatieresultaten en voldoende investeringen lopen de schuldverplichtingen op door
exploitatielasten. Uit de simulatie met de accumulatievergelijking blijkt dat een structureel negatief
exploitatieresultaat leidt tot een hogere netto schuldquote en een aanzienlijk hogere ombuigingsopgaaf bij een omslag
in conjunctuur, omdat het netto vermogen dan negatief is (zie paragraaf 5.3). Een structureel exploitatietekort
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maakt daarom een gemeente gevoeliger voor economische recessies en renteschokken. Het is dan ook prudent om
voor het structurele exploitatieresultaat uit te gaan van een resultaat van minimaal nihil.
De signaalwaarde voor het kengetal exploitatieresultaat wordt vanwege de hiervoor genoemde argumenten op 0%
gezet. Juist een exploitatietekort kan een signaal zijn voor het ontstaan van financiële stress. Deze kritische waarde
van 0% voor het exploitatieresultaat geldt dan ook voor gemeenten die structureel geen exploitatieresultaat van
nihil of hoger behalen. Dit uitgangspunt wordt vertaald naar de norm dat de signaalwaarde van 0% wordt
overschreden als er sprake is van minimaal één negatieve uitkomst voor het kengetal exploitatieresultaat in de twee
rekeningjaren voorafgaand aan het begrotingsjaar en in het begrotingsjaar zelf. Doordat voor de score van een punt
wordt uitgegaan van minimaal één negatief exploitatieresultaat in drie opeenvolgende jaren, worden de
mogelijkheden van strategische sturing op de uitkomst door een gemeente sterk beperkt.
Bij een overschrijding van de signaalwaarde voor het kengetal exploitatieresultaat heeft een gemeente niet een
structureel positief exploitatieresultaat.
Een signaalwaarde voor het kengetal schuldratio.
De schuldratio meet hoe zwaar het gemeentebezit op de balans is belast met schuld en geeft daarmee aan in hoeverre
met schuldfinanciering invulling aan het profijtbeginsel is gegeven. Hiervoor is de signaalwaarde voor het
exploitatieresultaat op 0% gezet. Uit de simulatie met de accumulatievergelijking van paragraaf 5.3 blijkt dat een
exploitatieresultaat van structureel nihil leidt tot een volledige belasting van het balansbezit met schuld. Wel is bij
de simulatie de mutatie van voorzieningen buiten beschouwing gelaten.
Bij een schuldratio hoger dan 100% zijn de schulden hoger dan de balanswaarde van de bezittingen. Een hoge
schuldratio is een teken dat een gemeente met zijn exploitatieresultaten weinig tot niet spaart voor de financiering
van investeringen. Bij het toestaan van een schuldratio hoger dan 100% kunnen gemeenten met negatieve
exploitatieresultaten lenen voor lopende consumptieve lopende uitgaven en vindt geen ontmoediging plaats van
macro-economische stabilisatie met lopende consumptieve uitgaven. Lopende consumptieve uitgaven worden dan
op een toekomstige generatie inwoners afgewenteld.
Op basis van deze argumenten wordt voor de signaalwaarde van het kengetal schuldratio uitgegaan van 100%. Bij
een overschrijding van deze signaalwaarde heeft de gemeente een hoge schuldbelasting van het bezit.
Een signaalwaarde voor het kengetal netto schuldquote.
De netto schuldquote geeft indirect antwoord op de vraag of met het inkomen blijvend de schuldverplichtingen
kunnen worden gedragen. Een hoge netto schuldquote geeft aan dat bij een recessie de druk van de
schuldverplichtingen hoog kan oplopen.
Uit figuur 6.3 blijkt dat er een sterk lineair verband bestaat tussen de hoogte van de netto schuldquote en de schuldratio.
Het verband wordt daarbij verzwakt, omdat de schuldratio logischerwijs nooit negatief is en in de praktijk door
crediteurenvorderingen altijd hoger dan 0% uitkomt (zie paragraaf 6.5). De netto schuldquote eind 2016 bedraagt
volgens dit verband: 1,8445 x schuldratio – 0,5663 (eigen berekening op basis van Centraal Bureau voor de Statistiek,
opendata IV-3, gemeenten, jaarrekening 2016 en de jaarrekeningen 2016 van gemeenten). Voor de schuldratio geldt
een signaalwaarde van 100%. Daaruit volgt volgens het lineaire verband een kritieke waarde voor de netto schuldquote
van 128%.
Gegeven het sterke lineaire verband wordt de signaalwaarde voor de netto schuldquote afgerond op 130%. Bij een
overschrijding van deze signaalwaarde voor de netto schuldquote heeft een gemeente een hoge schuldendruk.
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Een signaalwaarde voor het kengetal effectieve netto schuldquote.
Uit de netto schuldquote kan tezamen met de uitleenquote en de voorraadquote het kengetal effectieve netto schuldquote worden
gedefinieerd, dat een ander licht op de hoogte van de schulden schijnt. Een hoge effectieve netto schuldquote geeft aan
dat er mogelijk al sprake is van een risico op financiële stress door hoge schulden. Een lage effectieve netto schuldquote,
ondanks een hoge netto schuldquote, geeft aan dat er geen sprake is van te hoge schulden.
In paragraaf 6.3 is het wanbetalingsrisico op uitgeleende gelden van het slechtweer-scenario op basis van cijfers
van ratingbureau ’s over wanbetalingsrisico’s op 12% gezet. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat bij financiële
stress de bouwplannen van de voorraad onderhanden werk voor 70% van de waarde waartegen ze op de balans
staan, kunnen worden verkocht. Hoewel dit laatste percentage niet is onderbouwd, ligt het wel in de buurt van de
executiewaarde van vastgoed waar marktpartijen uit voorzichtigheid van uitgaan. Het voorraadrisico bij een
slechtweer-scenario bedraagt dan 30% van de balanswaarde. Voor de effectieve netto schuldquote van een gemeente
wordt dit wanbetalingsrisico van 12% en dit voorraadrisico van 30% gebruikt.
Tussen de effectieve netto schuldquote en de schuldratio is ook sprake van een sterk lineair verband. De
correlatiecoëfficiënt van het lineaire verband tussen de effectieve netto schuldquote en de schuldratio op basis van de
jaarrekeningen 2016 bedraagt bij deze inschatting van de risico’s 0,85 en de R-kwadraat 0,73. De effectieve netto
schuldquote die vervolgens uit de signaalwaarde voor de schuldratio van 100% en dit lineaire verband volgt, bedraagt
112,4% (eigen berekening op basis van Centraal Bureau voor de Statistiek, opendata IV-3, gemeenten, jaarrekening
2016 en de jaarrekeningen 2016 van individuele gemeenten). 33
Dit percentage van 112,4% is echter niet bruikbaar als signaalwaarde voor de effectieve netto schuldquote, omdat de
uitleenquotes en de voorraadquotes tussen gemeenten uiteenlopen. De signaalwaarde voor de effectieve netto schuldquote
moet juist per gemeente worden geïndividualiseerd door rekening te houden met de hoogte van de uitleenquote en
de hoogte van de voorraadquote van die gemeente. Voor het bewaken van de effectieve netto schuldquote wordt daarom
voor iedere gemeente uitgegaan van een geïndividualiseerde signaalwaarde voor de netto schuldquote.
Voor de berekening van de geïndividualiseerde signaalwaarde van de netto schuldquote van een gemeente wordt van
het percentage van 112,4% voor de signaalwaarde van de effectieve netto schuldquote van de gezamenlijke Nederlandse
gemeenten 0,12 maal de uitleenquote van de desbetreffende gemeente afgetrokken en 0,70 maal de voorraadquote van
deze gemeente bij opgeteld. Deze geïndividualiseerde signaalwaarde wordt vervolgens geconfronteerd met de netto
schuldquote van de gemeente.
Voor de gezamenlijke Nederlandse gemeenten komt de individuele signaalwaarde voor de netto schuldquote uit op
119%. Deze individuele signaalwaarde voor de netto schuldquote ligt daarmee voor een gemeente met meer
uitgeleende gelden en kleinere voorraden dan het Nederlandse gemiddelde lager dan 119% en omgekeerd juist
hoger. Als de netto schuldquote de individuele signaalwaarde overschrijdt, heeft een gemeente een hoge schuld.
Een signaalwaarde voor het kengetal afhankelijkheidsratio.
De afhankelijkheidsratio geeft de gevoeligheid weer voor kortingen op overdrachten van de centrale overheid. Voor
de signaalwaarde van de afhankelijkheidsratio wordt uitgegaan van de uitkomsten van alle gemeenten op deze ratio
in het jaar 2016. Figuur 5.4 geeft de uitkomsten van alle gemeenten op het kengetal afhankelijkheidsratio (zie paragraaf
5.4). Voor het bepalen van de signaalwaarde wordt ervan uitgegaan dat 10% van de gemeenten een te hoge
afhankelijkheidsratio heeft. De waarde die daaruit volgt wordt afgerond op een signaalwaarde van 70%. Als een
gemeente deze signaalwaarde overschrijdt, dan is de afhankelijk van overdrachten groot.
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Een signaalwaarde voor het kengetal houdbaarheidsquote.
Het kengetal houdbaarheidsquote geeft de relatieve omvang weer van de ombuigingsopgave die bij een genormeerd
slechtweer-scenario ontstaat. Dit kengetal is daarmee een maat voor de weerbaarheid van de gemeente. Voor het
bepalen van een absolute waarde als signaleringswaarde voor dit kengetal is informatie nodig over het tempo
waarmee gemeenten ombuigingen kunnen realiseren. Omdat deze informatie ontbreekt en het tempo van de
ombuigingen ook wordt bepaald door politieke en institutionele factoren, wordt voor de signaalwaarde van dit
kengetal uitgegaan van de uitkomsten van alle gemeenten op dit kengetal op basis van de vermogensbalans 2016
en de exploitatierekening 2017.
Figuur 6.1 geeft op de Y-as de houdbaarheidsquotes van gemeenten op basis van de vermogensbalansen van de
jaarrekeningen 2016 en de exploitatie in baten en lasten van de jaarrekeningen 2017 (zie paragraaf 6.2). Voor het
bepalen van de signaalwaarde wordt ervan uitgegaan dat 10% van de gemeente een erg negatieve houdbaarheidsquote
heeft. Daarmee komt de signaalwaarde voor de houdbaarheidsquote uit op -26,0%. Deze signaalwaarde houdt in dat
vijf jaar lang structurele ombuigingen van 5,2% per jaar van het ombuigingsrelevante deel van de
exploitatierekening nodig zijn als het genormeerde slechtweer-scenario zich voordoet. In 2017 liep dit
ombuigingsrelevante deel van de exploitatierekening bij gemeenten uiteen van 43% tot 89% van de lasten voor
mutatie van de reserves. De mediaan bedroeg 68% (eigen berekening op basis van de gegevens van figuur 5.6). Bij
een houdbaarheidsquote die negatiever is dan de signaalwaarde, heeft een gemeente een slechte weerbaarheid.
Een signaalwaarde voor het kengetal onbenutte belastingcapaciteit OZB.
Het financiële kengetal onbenutte belastingcapaciteit OZB geeft aan hoeveel een gemeente zijn inkomsten kan verhogen
bij een slechtweer-scenario. Een negatieve uitkomst geeft aan dat een gemeente geen ruimte voor ombuigingen op
zijn baten heeft. Een negatieve uitkomst voor het kengetal betekent echter ook dat de belastingdruk hoger is dan
wat als een aanvaardbaar belastingtarief wordt gezien. Daarmee is het kengetal ook zelf een signaal voor het
ontstaan van financiële stress. Bij een negatieve uitkomst is sprake van een hoge belastingdruk, wat het politieke
draagvlak voor de bijbehorende uitgaven ondermijnt. Een hoge belastingdruk kan ook een teken zijn dat de lopende
uitgaven aan publieke voorzieningen onder druk staan.
Voor de onbenutte belastingcapaciteit OZB is bij de berekening van het houdbaarheidstekort uitgegaan van een
percentage van 140% van het gewogen gemiddelde tarief onroerende-zaakbelastingen van alle gemeenten in het
voor-voorgaande jaar. Het redelijk tarief voor een aanvraag van artikel 12 saneringssteun bedraagt 120% van dit
gewogen gemiddelde tarief onroerende-zaakbelastingen van alle gemeenten in het voor-voorgaande jaar.
Bij de berekening van het houdbaarheidstekort werd juist het percentage 140% als maat genomen, omdat de
belastingtarieven bij ombuigingen niet in één jaar maar in meerdere jaarlijkse stappen worden verhoogd, en de
tarieven van alle gemeenten in de tussentijd jaarlijks worden geïndexeerd (zie de paragrafen 5.5 en 6.2). De
signaalwaarde voor belastingopbrengst onroerende-zaakbelastingen in de teller, waarbij sprake is van een onbenutte
belastingcapaciteit OZB van 0%, wordt daarom ook gezet op 140% van het gewogen gemiddelde tarief onroerendezaakbelastingen van alle gemeenten in het voor-voorgaande jaar.
Bij een overschrijding van de signaalwaarde voor de onbenutte belastingcapaciteit OZB heeft een gemeente een hoge
belastingdruk.
Een signaalwaarde voor het kengetal netto investeringsquote.
De uitkomst van de netto investeringsquote is geschikt om te beoordelen of een gemeente voldoende investeert voor
het behoud van een aanvaardbaar voorzieningenniveau. Te lage investeringen kunnen een signaal zijn dat een
gemeente een probleem heeft om de lopende consumptieve uitgaven te beheersen. Te hoge investeringen zorgen
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voor het oplopen van de netto schuldquote en daarmee voor het oplopen van de schuldverplichtingen. Ook leggen de
hogere afschrijvingslasten dan een groter deel van de exploitatierekening vast, waardoor de ruimte voor
ombuigingen op de lopende uitgaven van de exploitatie kleiner is.
De signaalwaarden van de netto investeringsquote worden bepaald met de berekening van het financieringstekort bij
een stationaire netto schuldquote. Daarvoor is ten eerste een inschatting van de trendmatige groei van de inkomsten
nodig. De trendmatige nominale groei van de economie voor de komende jaren wordt door het Centraal
Planbureau geschat op 3,4% (Centraal Planbureau, 2016a). Dit percentage wordt als uitgangspunt genomen voor
de groei van de inkomsten en de investeringen. De signaalwaarde voor de schuldratio bedraagt 100% en daarbij hoort
een structureel exploitatieresultaat van 0%. Bij een schuldratio van 100% en een stationaire netto schuldquote is het
gehele niet-financiële bezit belast met schuld. Bij deze configuratie zijn de netto-investeringen positief en
veroorzaken volledig het financieringstekort, waarmee de netto schuld stijgt (zie paragraaf 5.3).
Uit het statistisch lineaire verband tussen de schuldratio en de netto schuldquote volgt bij een schuldratio van 100% een
percentage van 128% voor de netto schuldquote (zie signaalwaarde netto schuldquote). Uit de groei van de inkomsten
met 3,4% en een constante netto schuldquote van 128% volgt uit de vergelijking van de evenwichtsschuld een ruimte
voor een structureel financieringstekort van 4,35% (zie paragraaf 5.3). De netto investeringsquote bedraagt bij de
hiervoor genoemde configuratie dus ook 4,35%. In deze uitkomst van de netto investeringsquote zijn de voorraden
meegenomen, terwijl de netto investeringsquote van de index voor de financiële conditie alleen toeziet op de
investeringen in immateriële en materiële vaste activa. Ook de vervangingsinvesteringen voor het op peil houden
van de voorraden worden jaarlijks duurder. Met dit gegeven in het achterhoofd wordt de bovenste signaalwaarde
voor de netto investeringsquote slechts een fractie hoger op 5% vastgesteld.
Gemeenten zijn relatief klein en daarom fluctueert het niveau van de investeringen van jaar op jaar. De
signaalwaarde van 5% voor de netto investeringsquote ziet over een periode van 4 jaar en biedt daarmee ruimte aan
deze fluctuaties. Bij een overschrijding van de signaalwaarde van 5% voor de netto investeringsquote is sprake van hoge
investeringen in de achterliggende periode.
Te lage investeringen zijn ook een mogelijk signaal voor financiële stress. Gemeenten kunnen op de investeringen
bezuinigen om de schuldquote door exploitatietekorten niet te laten oplopen. Bij te lage investeringen zijn op
termijn inhaalinvesteringen nodig. Door verschillen in bevolkingsgroei is de trendmatige groei van de inkomsten
niet in alle gemeenten gelijk. De stijging van de investeringsuitgaven door inflatie en de trendmatige reële groei van
de economie wordt bij bevolkingsgroei gedempt. Voor de signaalwaarde van de netto investeringsquote voor
onvoldoende investeringen wordt daarom uitgegaan van 1%. Bij een lagere uitkomst voor de netto investeringsquote
dan 1% is sprake van lage investeringen in de achterliggende periode.
Een signaalwaarde voor het kengetal ombuigingsrelevante netto lasten.
Het kengetal ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner belicht evenals het kengetal onbenutte belastingcapaciteit OZB de
flexibiliteit van de exploitatierekening van een gemeente voor het realiseren van ombuigingen. Het kengetal
ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner geeft daarnaast ook informatie over de hoogte van de uitgaven aan de niettaakgebonden lopende consumptieve uitgaven. Daarmee geeft dit kengetal ook een signaal af voor erg lage of juist
erg hoge lopende consumptieve uitgaven per inwoner ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.
Lage niet-taakgebonden lopende consumptieve uitgaven per inwoner ten opzichte van vergelijkbare gemeenten
zijn een indicatie dat het niveau aan noodzakelijke publieke voorzieningen mogelijk onder druk staat. Hoge niettaakgebonden lopende consumptieve uitgaven per inwoner ten opzichte van vergelijkbare gemeenten kunnen een
signaal zijn dat een gemeente op grote voet leeft. Voor het bepalen of sprake is van afwijkende ombuigingsrelevante
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netto lasten per inwoner is wel een vergelijking met gemeenten met een vergelijkbare sociale structuur en
centrumfunctie nodig (zie paragraaf 5.5).
Voor het vaststellen van de signaalwaarden voor de ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner worden de gemeenten
ingedeeld in drie klassen gemeenten met een vergelijkbare sociale structuur en centrumfunctie. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van de klasse-indeling naar sociale structuur en centrumfunctie van het instrument Begrotingsanalyse
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2017d). Dat instrument onderscheidt echter
zestien klassen gemeenten. Deze zestien klassen van het instrument worden ingedikt naar drie klassen gemeenten.
De vier klassen gemeenten uit het instrument Begrotingsanalyse met een goede sociale structuur worden
samengevoegd tot de klasse 1. Voor gemeenten uit deze klasse 1 ligt het eerste kwartiel van de ombuigingsrelevante
netto lasten per inwoner in het jaar 2017 op 1.364 euro. Het derde kwartiel bedraagt 1.592 euro. Voor de signaalwaarden
wordt ten opzichte van de uitkomst van het eerste kwartiel en de uitkomst van het derde kwartiel een marge
aangehouden. Voor de onderste signaalwaarde van de ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner wordt voor de
gemeenten uit klasse 1 uitgegaan van 1.364 euro verminderd met 10% en voor de bovenste signaalwaarde wordt
uitgegaan van 1.592 euro vermeerderd met 10 %. De Waddeneilanden zijn uitgezonderd voor de bovengrens van
dit kengetal, omdat deze gemeenten via de algemene uitkering een extra vast bedrag krijgen voor hogere uitgaven.
De zes klassen gemeenten uit het instrument Begrotingsanalyse met een redelijke of matige sociale structuur en een
redelijke tot geen centrumfunctie worden samengevoegd tot de klasse 2. Voor gemeenten uit klasse 2 ligt het eerste
kwartiel van de ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner in het jaar 2017 op 1.531 euro en het derde kwartiel op 1.941
euro. Voor de onderste signaalwaarde van de ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner wordt voor deze gemeenten
uitgegaan van 1.531 euro verminderd met 10% en voor de bovenste signaalwaarde wordt uitgegaan van 1.941 euro
vermeerderd met 10%. Hierbij geldt eveneens dat de Waddeneilanden zijn uitgezonderd voor de bovengrens van
dit kengetal, omdat deze gemeenten via de algemene uitkering een extra vast bedrag krijgen voor hogere uitgaven.
De zes klassen gemeenten uit het instrument Begrotingsanalyse met een zwakke sociale structuur of met een matige
sociale structuur en een sterke centrumfunctie worden samengevoegd tot de klasse 3. Voor gemeenten uit klasse 3
ligt het eerste kwartiel van de ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner in het jaar 2017 op 2.003 euro en het derde
kwartiel op 2.712 euro. Voor de onderste signaalwaarde van de ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner wordt voor
deze gemeenten uitgegaan van 2.003 euro verminderd met 10% en voor de bovenste signaalwaarde wordt uitgegaan
van 2.712 euro vermeerderd met 10%. De gemeenten Rotterdam en Amsterdam zijn uitgezonderd van de
bovengrens van dit kengetal, omdat deze gemeenten via de algemene uitkering een substantieel hoger vast bedrag
krijgen voor hogere uitgaven.
Bij een onderschrijding van de lage signaalwaarde voor de (ombuigingsrelevante) netto lasten per inwoner heeft een
gemeente lage lopende netto uitgaven. Bij een overschrijding van de bovenste signaalwaarde voor de
(ombuigingsrelevante) netto lasten per inwoner heeft een gemeente hoge lopende netto uitgaven.
Een aanvullende signaalwaarde om de selectie van de financiële conditie index te verbeteren.
Een kritiek van Trussel & Patrick (2009) luidt dat indexen voor de financiële conditie van de verschillende
methoden slecht zijn onderbouwd, omdat geen weging wordt toegepast voor de verschillende indicatoren waaruit
deze indexen zijn samengesteld. Deze kritiek is maar voor een klein deel terecht, omdat verschillende van de
methoden bijvoorbeeld meer kengetallen voor de hoogte van de schuld of voor het exploitatieresultaat gebruiken.
Daarmee wordt ook een zwaardere weging aan de bijbehorende aandachtsgebieden voor het ontstaan van financieel
stress toegekend (zie paragraaf 2.7).
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Kloha et al. (2005) stellen naast de eisen voor financiële kengetallen dat de overkoepelende index voor de financiële
conditie een goed onderscheid moet maken tussen gemeenten met een voldoende en gemeenten met een
onvoldoende financiële conditie. De index moet juist hoop bieden aan gemeenten in moeilijkheden en gemeenten
die goed presteren, ontzien. Om aan deze eis invulling te geven kan het selecterend vermogen van een index voor
de financiële conditie worden verbeterd door aan sommige kengetallen of aan een combinatie van enkele
kengetallen een extra score toe te kennen, zodat het gewicht ervan in de index toeneemt.
Van de tien kengetallen van de financiële conditie index belichten er drie de hoogte van de schuld. Dit zijn de
kengetallen netto schuldquote, effectieve netto schuldquote en schuldratio. Het is daarom mogelijk dat een gemeente een hoge
schuld heeft die daarbij verder oploopt door exploitatietekorten, terwijl de financiële conditie index uitkomt op een
‘zes’ door de vier punten aftrek. Bij de uitkomst van ‘zes’ voor de financiële conditie index is nog geen sprake van een
zwakke of onvoldoende financiële conditie. Zo ook kan een gemeente door hoge investeringen een hoge schuld
hebben die verder oploopt. Ook dan bedraagt de uitkomst voor de financiële conditie index maximaal zes.
Deze beide situaties kunnen zich een lange tijd voordoen zonder dat de gemeente een score op een ander financieel
kengetal realiseert. Een dergelijke schuldspiraal is echter een zorgwekkende situatie die om een ingreep vraagt. Bij
een uitkomst voor de financiële conditie index van zes zijn echter ook veel combinaties van andere scores op de
financiële kengetallen mogelijk, waarbij als eindoordeel nog geen sprake is van een zwakke of onvoldoende
financiële conditie.
Om het selecterend vermogen van de financiële conditie index op dit punt te verbeteren wordt aan de financiële conditie
index een extra signaalwaarde toegevoegd voor een hoge schuld die verder oploopt door negatieve
exploitatieresultaten of door hoge investeringsuitgaven. Als een gemeente op de effectieve netto schuldquote, de netto
schuldquote of de schuldratio één of meer punten scoort door het overschrijden van de signaalwaarden en daarbij een
score heeft door exploitatietekorten of hoge investeringsuitgaven, dan vindt een aftrek van een extra punt plaats
voor het bepalen van de eindscore op de financiële conditie index.
Hiermee kan een gemeente in theorie dus een financiële conditie index van min één hebben. Bij een financiële conditie
index van vijf of lager luidt het oordeel echter al dat de financiële conditie onder de maat is.
Hoe verhouden de signaalwaarden zich tot de Europese begrotingsnorm voor het structurele EMU-tekort?
In Europa gelden begrotingsnormen voor de overheden van de lidstaten. Op grond van deze regels stelt de Wet
houdbare overheidsfinanciën een begrenzing aan het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten. Voor de
verdeling van de EMU-tekortruimte gaat deze wet in beginsel uit van het aandeel van gemeenten in de collectieve
uitgaven. Het principe voor die verdeling kan vanwege de positieve netto-investeringen van overheden bij een
trendmatige groei van de inkomsten beter worden gebaseerd op basis van het aandeel van gemeenten in de publieke
investeringen, luidt een eerdere conclusie (zie paragraaf 2.8).
Een vraag over deze begrenzing voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten die is blijven liggen, luidt:
Laat de huidige Europese norm voor het structurele EMU-tekort van een lidstaat bij de hiervoor genoemde
aanpassing van de Wet houdbare overheidsfinanciën genoeg ruimte voor financieringstekorten van de gezamenlijke
gemeenten door investeringen? Voor een antwoord op deze vraag is het uitgangspunt dat de signaalwaarden voor
de kengetallen van de financiële conditie index de begrenzing van het maximaal benodigde EMU-tekort van gemeenten
bepalen. De vraag wordt hierna beantwoord.
Voor Nederland is de norm voor het structurele EMU-tekort voor de periode 2016-2018 op 0,5% van het bruto
binnenlands product (bbp) vastgesteld, omdat Nederland ten tijde van het vaststellen van die norm zijn hoge
staatsschuld moest afbouwen. In het Verdrag inzake Coördinatie, Stabiliteit en Bestuur (Tractatenblad 2012, nr.
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51) is vastgelegd dat deze norm 1% van het bbp bedraagt als de EMU-schuld lager is dan 60% van het bbp. De
EMU-schuld van Nederland daalt in 2019 onder de 50% van het bbp (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019,
35000 nr.1). Voor de periode 2019-2021 stelt de Europese Commissie een nieuwe norm voor het structurele EMUtekort van Nederland vast. Die norm voor het structurele EMU-tekort van Nederland bedraagt naar verwachting
1% van het bbp.
Het EMU-tekort is min of meer gelijk aan het financieringstekort uitgedrukt als de mutatie van de netto schuld.
Dit financieringsresultaat van een overheid in een jaar bestaat (grotendeels) uit de som van de netto-investeringen
in niet-financiële bezittingen en het exploitatieresultaat in baten en lasten. Voor macro-economische stabilisatie
heeft de centrale overheid in beginsel geen ruimte onder de norm voor het structurele EMU-tekort nodig. De
gezamenlijke gemeenten hebben gegeven de argumenten voor een signaalwaarde van 0% voor het structurele
exploitatieresultaat geen ruimte voor EMU-tekorten voor hun exploitatieresultaat nodig. De ruimte van 1% van
het bbp voor het structurele EMU-tekort is dus geheel beschikbaar voor de netto-investeringen van de overheid
(zie paragraaf 3.8).
Voor de verdeling van deze ruimte van 1% van het bbp voor het structurele EMU-tekort voor de nettoinvesteringen kan als versimpeling worden uitgegaan van de aandelen van de verschillende overheidslagen in de
publieke investeringen.34 Daarmee luidt de vraag die wordt onderzocht: Laat het aandeel van gemeenten in de
publieke investeringen maal deze 1% van het bbp genoeg ruimte voor het totaal van de netto-investeringen van
gemeenten dat volgt uit de bovenste signaalwaarde van 5% voor de netto-investeringsquote?
Voor de gezamenlijke gemeenten komt deze signaalwaarde van 5% voor de netto-investeringsquote in het jaar 2017
neer op een bedrag van 2.867 miljoen euro (5% van 57.331 miljoen euro aan baten). Dat is gegeven het bruto
binnenlands product van 737.048 miljoen euro in dat jaar (www.cbs.nl) een percentage van 0,39% van het bbp.
Volgens de Nationale Rekeningen bedragen de bruto investeringen van gemeenten over de periode 2000-2017
gemiddeld 33% van de bruto investeringen van de totale overheid. Vanaf 2014 is dit aandeel door de recessie en
de val van de investeringen van gemeenten als gevolg ervan (tijdelijk) gedaald onder deze 33% (eigen berekening
op basis van de bruto investeringen van de overheid volgens de Nationale Rekeningen van het Centraal Bureau
voor de Statistiek).
Als wordt uitgegaan van een ruimte voor een structureel EMU-tekort van 1% van het bbp van de Europese norm
en het gemiddelde aandeel van gemeenten in de publieke investeringen over de periode 2000-2017, dan komt
daarmee het aandeel van gemeenten in het structureel EMU-tekort uit op 0,33% van het bbp. De Europese norm
voor het structurele EMU-tekort laat daarmee dus niet genoeg ruimte voor de netto-investeringen gelijk aan de
signaalwaarde van 5%. Die houdt namelijk een EMU-tekort van 0,39% van het bbp in.
Bij deze berekening wordt er wel van uitgegaan dat de niet-financiële bezittingen op de balansen van alle gemeenten
volledig met schulden zijn belast. Ook zit in de signaalwaarde van 5% voor de netto-investeringsquote een opslag van
0,65% verwerkt. Een netto-investeringsquote van 4,35% die nationaal bij een trendmatige groei van de inkomsten van
3,4% in beginsel nodig is voor voldoende vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen van gemeenten,
leidt tot een EMU-tekort van 0,34% van het bbp. Bij een structureel lagere schuldbelasting van het bezit dan 100%
is minder ruimte dan deze 0,34% van het bbp voor een financieringstekort voor de netto-investeringen nodig en
laat de Europese norm wel voldoende ruimte. De Europese norm is daarmee wel krap.
Werking van en scores op de financiële conditie index.
Met de signaalwaarden voor de tien financiële kengetallen kan de financiële conditie index van gemeenten worden
berekend. De index voor het beoordelen van de financiële conditie van gemeenten werkt als volgt. Alle gemeenten
krijgen 10 punten. Voor elke overschrijding van de signaalwaarde van een financieel kengetal vindt 1 punt aftrek
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plaats. De aftrek aan punten van de totaalscore op de tien financiële kengetallen geeft het oordeel over de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Kortom: hoe hoger het aantal punten een gemeente op de kengetallen
scoort, des te hoger is de aftrek en des te lager is de uitkomst op de financiële conditie index. Daarmee kan deze index
worden gebruikt als numerieke begrotingsnorm voor het toezicht voor het bewaken van de financiële conditie van
gemeenten.
Bij de twee kengetallen netto investeringsquote en de ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner is zowel een onderschrijding
van de lage signaalwaarde als een overschrijding van de hoge signaalwaarde mogelijk. In totaal is door de extra
signaalwaarde voor een hoge oplopende schuld door een exploitatieresultaat dat niet structureel positief is, of door
een hoog investeringsniveau een maximale aftrek van elf punten mogelijk. Bij een aftrek van vijf of meer punten is
de financiële conditie van de gemeente zwak of onvoldoende. Er is dan sprake van (potentieel) onhoudbare
gemeentefinanciën.
Bij een uitkomst van vijf of lager is een ingreep in de gemeentefinanciën nodig om de financiële conditie te
verbeteren. Een gemeente kan zodoende zonder problemen één, twee, drie of vier punten aan aftrek scoren. Een
gemeente zonder structureel positief exploitatieresultaat kan dus een voldoende financiële conditie hebben. Ook
bij een structureel exploitatietekort dat tezamen gaat met hoge ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner (dus een hoog
uitgavenniveau aan lopende consumptieve uitgaven) en hoge netto-investeringen is sprake van een voldoende
financiële conditie. De inzet van een florissante financiële vermogenspositie voor de exploitatie en investeringen is
onder dit regiem dus goed mogelijk.
Bij een hoge schuld scoort een gemeente punten op de kritische waarden voor een hoge netto schuldquote, een hoge
effectieve netto schuldquote en een hoge schuldratio. Als dan het exploitatieresultaat niet structureel positief is, of sprake is
van een hoge netto investeringsquote scoort een gemeente daarbij minimaal nog twee punten. Er is dan sprake van een
aftrek van in elk geval vijf punten, zodat de financiële conditie index uitkomt op vijf of lager. Daarmee is de financiële
conditie volgens de index onder de maat.
Een gemeente kan ook een zwakke of onvoldoende financiële conditie hebben door een andere combinatie van
scores op de tien financiële kengetallen. Zo is bijvoorbeeld bij een hoge afhankelijkheid, lage exploitatie-uitgaven
aan voorzieningen, lage investeringen, een hoge belastingdruk en geen structureel positief exploitatieresultaat ook
sprake van een onvoldoende financiële conditie. Bij een dergelijke uitkomst kan de vraag worden gesteld of er
sprake is van een onvolkomenheid bij de verdeling van de gelden uit het gemeentefonds, waardoor de gemeente
wordt onderbedeeld. Geen structureel positief exploitatieresultaat en een relatief hoge belastingdruk terwijl sprake
is van lage investeringen in het recente verleden en lage lopende uitgaven aan niet-taakgebonden consumptieve
uitgaven ten opzichte van vergelijkbare gemeenten, zijn daarvoor een veeg teken.
Scores van gemeenten op basis van de vermogensbalans ultimo 2016 en exploitatierekening 2017.
Op basis van de vermogensbalans uit de jaarrekening 2016 en de exploitatierekening 2017 van de jaarrekening 2017
volgens de opendata IV-3 is de uitkomst van de financiële conditie index van alle gemeenten berekend. Bij het bepalen
van de uitkomst van de financiële conditie index is voor het jaar 2017 geen gebruik gemaakt van de begrotingscijfers,
maar van de ongecorrigeerde opendata IV-3 van de jaarrekening 2017 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Daarmee is aan actualiteit van de uitkomsten van de financiële conditie index ingeboet, maar aan nauwkeurigheid
gewonnen. De jaarrekening geeft een veel beter beeld van de baten en lasten en het exploitatieresultaat.
Figuur 6.4 geeft een overzicht van de scores van het aantal gemeenten op de uitkomsten van de financiële conditie
index volgens de vermogensbalans jaarrekening 2016 en de exploitatierekening 2017. Wat opvalt aan de
achterliggende scores op de kengetallen voor de financiële conditie index is dat er maar liefst 290 gemeenten zijn met
een score op een exploitatieresultaat dat niet structureel positief is. Deze gemeenten hebben dus in 2015, 2016 of
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2017 een negatief exploitatieresultaat. Ook zijn er 155 gemeenten met een score op lage investeringsuitgaven in de
jaren 2013 tot en met 2016. Deze uitkomsten zijn niet verwonderlijk gegeven de grote ombuigingen op de
overdachten van de centrale overheid als gevolg van de Grote Recessie, de decentralisaties van de taken op het
gebied van jeugd en zorg die gepaard gingen met kortingen op de bijbehorende budgetten, en een terugval van de
vastgoedmarkt.
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Figuur 6.4, Overzicht van de scores van het aantal gemeenten op de uitkomsten voor de Financiële Conditie Index vermogensbalans 2016 en
exploitatierekening 2017. Bronnen: eigen berekening op basis van Centraal Bureau voor de Statistiek, opendata IV-3, gemeenten, jaarrekening
2016 en jaarrekening 2017; Nederlandse gemeenten, jaarstukken 2016.

Twee gemeenten hebben een financiële conditie index van vier punten. Negen gemeenten hebben een financiële conditie
index van vijf punten. Deze elf gemeenten hebben dus een financiële conditie die volgens de index onvoldoende
(vier) of zwak (vijf) is. Negentien gemeenten hebben met een financiële conditie index van zes een financiële conditie
die voldoende is. De overige 358 gemeenten hebben een uitkomst voor de financiële conditie index van zeven of hoger,
zodat de financiële conditie van het merendeel van de gemeenten ruim voldoende (zeven), goed (acht), zeer goed
(negen) of uitstekend (tien) is.
Er zijn 40 gemeenten met een slechte weerbaarheid (score op de houdbaarheidsquote), maar van deze gemeenten
hebben er maar drie gemeenten een uitkomst van vijf (zwak) voor de financiële conditie index. De andere zes
gemeenten met een zwakke (vijf) en twee gemeenten met een onvoldoende financiële conditie (vier) hebben dat
niet te danken aan een slechte weerbaarheid. Het onderschrijft de eerdere conclusie dat een kengetal over de
weerbaarheid, zoals de houdbaarheidsquote, niet afdoende is voor een oordeel over de financiële conditie (zie paragraaf
6.2). Bij een slechte weerbaarheid kan sprake zijn van een voldoende (zes) of ruim voldoende tot zeer goede (zeven
of hoger) financiële conditie. Omgekeerd kan bij een financiële conditie die onder de maat is (vijf of lager), de
weerbaarheid toereikend zijn.
Er zijn in totaal veertien gemeenten met een hoge schuld (score op de effectieve netto schuldquote), een hoge
schuldendruk (score op de netto schuldquote) of een hoge schuldbelasting (score op de schuldratio). Daarvan hebben
er tien gemeenten een hoge schuld die is opgelopen door hoge investeringsuitgaven (netto investeringsquote) of door
een exploitatieresultaat dat niet structureel positief is. Onder deze gemeenten met een hoge en oplopende schuld
zitten zes van de elf gemeenten met een zwakke of onvoldoende financiële conditie.
De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Haren, Leek en Vlissingen hebben ondanks een hoge schuld die oploopt,
toch een financiële conditie index van zes. Bij deze vier gemeenten moet ook in de komende jaren nog sprake zijn van
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negatieve exploitatieresultaten of de hoge investeringen wil de financiële conditie zwak of onvoldoende worden.
De kengetallen voor de schuld springen niet alle drie tegelijk op rood.
De twee gemeenten met een financiële conditie index van vier (Borne en Schiedam) hebben een hoge schulddruk en
een hoge schuld die is opgelopen door hoge investeringsuitgaven. Beide gemeenten hebben daarnaast een
exploitatieresultaat dat niet structureel positief is, en hoge lopende netto uitgaven. De afschrijvingen en rente van
de met schuld gefinancierde investeringen leiden tezamen met de hoge lopende netto uitgaven tot
exploitatietekorten. Er wordt volgens de index op grote voet geleefd.
Vier van de negen gemeenten (Bellingwedde, Franekeradeel, Kerkrade en Vaals) met een zwakke financiële conditie
hebben deze niet danken aan een score voor de hoogte van de schuld, de schuldendruk of de schuldbelasting. Bij
Bellingwedde volgt de zwakke financiële conditie uit een hoge rentegevoeligheid, een exploitatieresultaat dat niet
structureel positief is, lage investeringsuitgaven, een grote afhankelijkheid en een slechte weerbaarheid.
Franekeradeel heeft een exploitatieresultaat dat niet structureel positief is, lage investeringsuitgaven, hoge netto
lopende uitgaven, een grote afhankelijkheid en een slechte weerbaarheid. Kerkrade heeft een exploitatieresultaat
dat niet structureel positief is, lage investeringen, een grote afhankelijkheid, een hoge belastingdruk en een slechte
weerbaarheid. De gemeente Vaals heeft tot slot een hoge rentegevoeligheid, een exploitatieresultaat dat niet
structureel positief is, lage investeringsuitgaven, een hoge afhankelijkheid en lage netto lopende uitgaven.
Door de grote ombuigingen op de overdrachten in de periode voor 2017 zijn deze vier gemeenten, die allen in de
periferie van Nederland liggen, door een grote afhankelijkheid van overdrachten extra hard geraakt. Omdat in deze
vier gevallen het exploitatieresultaat niet structureel positief is en de investeringsuitgaven laag zijn, is er mogelijk
sprake van een onvolkomen verdeling van de gelden uit het gemeentefonds. Kerkrade heeft daarbij een hoge
belastingdruk en Vaals heeft aanvullend lage lopende netto uitgaven, wat ook in deze richting wijst. Franekeradeel
heeft daarentegen hoge lopende netto uitgaven, wat ook een verklaring kan zijn voor het exploitatieresultaat dat
niet structureel positief is.
Van de andere vijf gemeenten met een zwakke financiële conditie hebben de gemeenten Barneveld en Rijswijk een
hoge schuldendruk en een hoge schuld die is opgelopen door hoge investeringsuitgaven, met daarnaast een
exploitatieresultaat dat niet structureel positief is. De gemeenten Hellendoorn en Oostzaan hebben naast een hoge
schuld, een hoge schuldendruk en een exploitatieresultaat dat niet structureel positief is, juist een lage netto
investeringsquote. De gemeente Ten Boer heeft tot slot een hoge schuldendruk, een hoge schuld, een hoge
schuldbelasting van het bezit, lage investeringen in de periode 2013 tot en met 2016 en een hoge belastingdruk.
Gemeente Ten Boer zat onlangs in de procedure voor artikel 12 saneringssteun.
Onder de negentien gemeenten met een financiële conditie index van zes (voldoende) bevindt zich de gemeente
Vlissingen, die een artikel 12 saneringssteunprocedure doorloopt. Naast een hoge schuldbelasting van het bezit
heeft deze gemeente een exploitatieresultaat dat in de jaren 2015-2017 niet structureel positief was, en lage uitgaven
aan investeringen in de achterliggende periode. Verder bevinden zich onder deze negentien gemeenten maar liefst
negen gemeenten met een hoge afhankelijkheid van overdrachten.
De omvang van de schuld heeft als selectiecriterium een groot gewicht. Een score is mogelijk op de
aandachtsgebieden een hoge schuldendruk, een hoge schuld, een hoge schuldbelasting van het bezit en een hoge
schuld die oploopt. Het solvabiliteitscriterium voor houdbare gemeentefinanciën is vormgegeven rond het
fenomeen van een oplopende schuld. Een schuldspiraal is bedreigend voor de houdbaarheid. Het aantal scores op
de kengetallen die de omvang van schuld meten, zijn bij gemeenten met een zwakke of onvoldoende financiële
conditie naar verwachting dan ook hoger dan bij het totaal van de gemeenten. Maar hebben de andere
aandachtsgebieden die met kengetallen worden bestreken, nu ook een hoger aandeel qua scores bij een slechtere
uitkomst voor de financiële conditie index?
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Om deze samenhang van de scores op de kengetallen in beeld te brengen kan van elk kengetal het aantal scores als
aandeel van het aantal gemeenten met de uitkomst voor de financiële conditie index van zwak (5) of onvoldoende (4)
worden afgezet tegen het aantal van de scores op dat kengetal als aandeel van de in totaal 388 gemeenten. Hoeveel
vaker komt een score voor bij de uitkomst voor de index van een zwakke of onvoldoende financiële conditie ten
opzichte van deze scores bij het totale aantal gemeenten? Dit is de vraag die daarmee kan worden beantwoord. Dit
kan eveneens worden gedaan voor de uitkomst van zes (voldoende) voor de financiële conditie index. Tabel 6.5 geeft
een overzicht van de uitkomsten.
Aandachtsgebied voor
financiële stress
Rentegevoeligheid
Schuldendruk
Hoge schuld
Schuldbelasting
Structureel exploitatieresultaat
Hoge oplopende schuld
Lage investeringen
Hoge investeringen
Afhankelijkheid
Hoge belastingdruk
Lage lopende netto uitgaven
Hoge lopende netto uitgaven
Weerbaarheid

aandeel
score in
totaal (a)
5%
3%
2%
1%
75%
3%
40%
18%
11%
7%
6%
10%
10%

aandeel score
bij zwak of
onvoldoende (b)
36%
64%
45%
9%
91%
55%
64%
36%
36%
18%
9%
27%
27%

(b) : (a)
7,4
19,0
22,0
17,6
1,2
21,2
1,6
2,0
3,4
2,4
1,6
2,8
2,7

aandeel
score bij
voldoende (c)
5%
16%
16%
5%
89%
21%
53%
32%
47%
37%
0%
37%
42%

(c) : (a)
1,1
4,7
7,7
10,2
1,2
8,2
1,3
1,7
4,4
4,9
0,0
3,8
4,1

Tabel 6.5, Scores op de signaalwaarden van de kengetallen van de financiële conditie index bij alle gemeenten, bij gemeenten met een zwakke
of onvoldoende financiële conditie en bij gemeenten met een voldoende financiële conditie.

In de eerste kolom van tabel 6.5 staat het aandachtsgebied van het kengetal waarop voor de financiële conditie index
een punt aftrek kan worden gescoord. In de tweede kolom staat het aandeel van de gemeenten met de score van
een punt aftrek voor het desbetreffende aandachtsgebied in procenten van het totale aantal gemeenten. In de derde
kolom staat het aandeel van een score van een punt aftrek op het desbetreffende aandachtsgebied in procenten bij
de gemeenten met een financiële conditie index van vier (onvoldoende) of vijf (zwak). In de vierde kolom staat
hoeveel maal vaker een score op een aandachtsgebied voorkomt bij gemeenten met een zwakke of onvoldoende
conditie ten opzichte de scores bij het totale aantal gemeenten.
In de vijfde kolom van tabel 6.5 staat vervolgens het aandeel van een score van een punt aftrek op het
desbetreffende aandachtsgebied in procenten bij de gemeenten met een financiële conditie index van zes
(voldoende). In de zesde kolom staat tot slot hoeveel maal vaker een score op een aandachtsgebied voorkomt bij
gemeenten met een voldoende financiële conditie ten opzichte van de scores bij het totale aantal gemeenten.
Bij de aandachtsgebieden schuldendruk, hoge schuld, schuldbelasting van het bezit en hoge oplopende schuld komt
de score voor een verhoogd risico op financiële stress bij gemeenten met een zwakke of onvoldoende financiële
conditie respectievelijk negentien, twee-en-twintig en achttien keer vaker voor dan bij het totale aantal gemeenten.
Bij een zwakke of onvoldoende financiële conditie is dus veel vaker sprake van hoge schulden en lenen voor
lopende consumptieve uitgaven. Bij een voldoende financiële conditie komt een score op deze drie
aandachtsgebieden voor de schuld eveneens aanzienlijk vaker voor dan bij het totale aantal gemeenten.
De score voor financiële stress op het aandachtsgebied een exploitatieresultaat dat niet structureel positief is, komt
bij gemeenten met zwakke of onvoldoende financiële conditie maar 1,2 keer vaker voor dan bij het totale aantal
gemeenten. Dit is ook het geval bij gemeenten met een voldoende financiële conditie. Hoewel deze uitkomsten
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opmerkelijk zijn, is deze lage uitkomst in beide gevallen het gevolg van het hoge aantal gemeenten van 290 dat op
dit aandachtsgebied scoort.
Hetzelfde geldt in minder mate voor de score op het aandachtsgebied lage investeringen, waarop gemeenten met
een zwakke of onvoldoende financiële conditie 1,6 keer vaker scoren dan het totale aantal gemeenten en gemeenten
met een voldoende financiële conditie maar 1,3 keer vaker scoren. In totaal hadden 155 gemeenten een score voor
een verhoogd risico op financiële stress op dit aandachtsgebied.
De score voor een verhoogd risico op financiële stress op het aandachtsgebied rentegevoeligheid is bij gemeenten
met een zwakke of onvoldoende conditie ruim zeven keer zo groot als het aandeel van deze score bij alle gemeenten.
Bij gemeenten met een voldoende financiële conditie is er geen sprake van een noemenswaardig verschil. Dit is een
indicatie dat het kengetal kortgeldratio een sterke relatie heeft met potentieel onhoudbare gemeentefinanciën.
Bij de aandachtsgebieden hoge belastingdruk OZB, grote afhankelijkheid, hoge lopende netto uitgaven en slechte
weerbaarheid doet zich het fenomeen voor dat het aandeel met een score voor financiële stress op deze
aandachtsgebieden bij gemeenten met een zwakke of onvoldoende financiële conditie weliswaar substantieel hoger
is dan de score bij het totale aantal gemeenten, maar dat dit aandeel lager is dan bij gemeenten met een financiële
conditie index van zes (voldoende). De kengetallen voor deze aandachtgebieden geven vanwege de hogere scores
bij de classificatie voldoende een vroeg-signaal af voor een verhoogd risico op financiële stress.
Bij het aandachtsgebied hoge investeringen scoren de gemeenten met een onvoldoende of zwakke financiële
conditie twee keer vaker en de gemeenten met een voldoende financiële conditie 1,7 keer vaker dan het totale aantal
gemeenten. Dat is in beide gevallen nog steeds substantieel hoger. Voor lage lopende netto uitgaven ligt de score
voor de gemeenten met een onvoldoende of zwakke financiële conditie nog maar 1,6 keer hoger.
Bij een overschrijding van de signaalwaarde van een kengetal is sprake van een score voor een verhoogd risico op
financiële stress op het bijbehorende aandachtsgebied voor de financiële conditie. Volgens de achterliggende
theorie voor de aandachtsgebieden van hoofdstuk 5 wordt in dat geval de financiële begrotingsruimte sterker
verkleind of bij een slechtweer-scenario sterker verkleind. Financiële stress uit zich juist op deze aandachtsgebieden
het eerst. Het is vervolgens de vraag of er bij gemeenten met een onvoldoende of zwakke financiële conditie
duidelijk sprake is van meer scores op een aandachtsgebied. Dat blijkt zo te zijn. Bij de aandachtsgebieden
structureel exploitatieresultaat en lage investeringen, waar dit niet duidelijk naar voren komt, zijn er juist zeer veel
gemeenten die door de gevolgen van de recessie uit de voorgaande jaren op de signaalwaarden van de twee
bijbehorende kengetallen scoren.
Wat in de volgende paragraaf terugkeert?
Met een financiële conditie index op basis van tien kengetallen die de belangrijke aandachtsgebieden van de financiële
structuur voor de begrotingsruimte bestrijken, kan een oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën
worden gevormd. Bij het toepassen van deze index op de vermogensbalans 2016 en de exploitatierekening 2017
van gemeenten zijn er twee gemeenten met een onvoldoende financiële conditie en negen gemeenten met een
zwakke financiële conditie. Deze uitkomsten voor de financiële conditie index keren terug in paragraaf 6.7.
Er is bij het bepalen van de financiële conditie index afgezien om uit te gaan van de begrotingscijfers voor de exploitatie.
Tussen de begrotingen van de baten en lasten volgens de opendata IV-3 en de exploitatierekeningen in baten lasten
volgens de opendata IV-3 zitten grote verschillen. Voor het gebruik zijn de cijfers van de vermogensbalansen 2016
gecorrigeerd aan de hand van de jaarrekeningen van gemeenten. In paragraaf 6.7 wordt ingegaan op de kwaliteit
van de ongecorrigeerde IV-3 informatie die het Centraal Bureau voor de Statistiek op zijn site beschikbaar stelt.
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§ 6.7 Zijn de financiële conditie index en de houdbaarheidsberekening een verbetering?
De conclusie van hoofdstuk 3 luidt dat het begrotingstoezicht van hogerhand op gemeenten blijvend nodig is,
vanwege de afwezigheid van kredietrantsoenering bij het verstrekken van leningen aan gemeenten, de grote
afhankelijkheid van overdrachten van de centrale overheid en het kleine belastinggebied van gemeenten. Het
huidige begrotingstoezicht van hogerhand op grond van de Gemeentewet, dat dateert uit de tijd dat Nederland nog
bij het Franse Keizerrijk van Napoleon hoorde, kan echter worden samengevoegd met het onder curatele stellen
van gemeenten op grond van artikel 12 Financiële-verhoudingswet. Dit begrotingstoezicht op alle gemeenten moet
dan door een centraal orgaan worden uitgevoerd, dat onafhankelijk van de ministeries is gepositioneerd om
vermenging met ander beleid van de nationale politiek te voorkomen.
Het nieuwe onafhankelijke orgaan voor het begrotingstoezicht moet de houdbaarheid van de financiën van
individuele gemeenten monitoren en gemeenten aan de hand van een numerieke begrotingsnorm, die wettelijk is
vastgelegd, op eigen initiatief onder curatele kunnen plaatsen. Daarvoor moet in de eerste plaats gebruik worden
gemaakt van de IV-3 informatie, die gemeenten aan het Centraal Bureau voor de Statistiek leveren. Daarnaast kan
in tweede instantie aanvullend gebruik worden gemaakt van de begrotingen en jaarstukken van gemeenten.
Als een gemeente actief onder curatele wordt geplaatst, dan kan bij het saneren van de gemeentefinanciën eventueel
geldelijke reddingsteun worden verstrekt. Deze saneringssteun moet daarbij van de rijksbegroting worden
bekostigd, zodat het Rijk een belang krijgt bij gezonde gemeentefinanciën en bij een goede verdeling van
overdrachten aan gemeenten. De numerieke begrotingsnorm moet daarbij rechtszekerheid aan gemeenten bieden
dat er bij het onder curatele plaatsen van gemeenten geen sprake is van willekeur. Voor het bepalen van de hoogte
van te verstrekken saneringssteun, moet eveneens een transparante methode voor de berekening ervan in de
regelgeving worden vastgelegd. Met een dergelijk invulling van het begrotingstoezicht op gemeenten geeft het Rijk
invulling aan zijn systeemverantwoordelijkheid voor de houdbaarheid van de gemeentefinanciën.
In hoofdstuk 3 is geconcludeerd dat de numerieke begrotingsnorm voor dit toezicht van hogerhand ook als
begrotingsnorm voor het toezicht door de raad op de houdbaarheid van de gemeentefinanciën moet dienen. Het
gemiddelde raadslid beschikt echter niet over voldoende kennis voor dit toezicht. De raad moet daarom voor dit
toezicht worden bijgestaan door de gemeente-accountant, die daarvoor in zijn verklaring bij de jaarstukken een
continuïteitsoordeel afgeeft.
Een conclusie van hoofdstuk 4 luidt dat het BBV moet worden aangepast om de transparantie voor een oordeel
over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën te bevorderen. Naast de inrichtingseisen van de begroting en
jaarstukken moeten daarvoor de waarderingsgrondslagen voor de resultaatbepaling worden aangepast, zodat de
balanspost voorzieningen alleen toekomstige schuldverplichtingen omvat waarvan de lasten aan de achterliggende
periode zijn toe te rekenen. Voor de bepaling van het resultaat moet worden uitgegaan van een nominalistisch
standpunt en het resultaat moet aansluiten bij de mutatie van de (vrije) reserves op de balans. De methode van de
toerekening van bespaarde rente en het vormen en onttrekken van bestemmingsreserves voor het dekken van
toekomstige lasten moeten daarvoor worden afgeschaft.
De financiële conditie index van paragraaf 6.6 is een numerieke begrotingsnorm waarmee het toezicht op de
houdbaarheid van de gemeentefinanciën kan worden uitgeoefend. Met de methode voor het berekenen van het
houdbaarheidstekort van paragraaf 6.2 kan de weerbaarheid van een gemeente bij een slechtweer-scenario en ook
de omvang van eventuele saneringssteun worden berekend. In deze slotparagraaf wordt besproken in welk opzicht
de financiële conditie index en de methode voor het berekenen van het houdbaarheidstekort een verbetering zijn ten
opzichte van de huidige normen en instrumenten voor het begrotingstoezicht en het verstrekken van
saneringssteun. Ook wordt besproken of voor het toezicht aan de hand van de financiële conditie index de opendata
van het Centraal Bureau voor de Statistiek met de ongecorrigeerde IV-3 informatie kan worden gebruikt.
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Een vergelijking van de financiële conditie index met de uitkomsten van het provinciaal toezicht.
Het provinciaal toezicht is gebonden aan de begrotingsnorm dat de structurele lasten minimaal worden gedekt
door structurele baten. Als dit niet het geval is, moet dit evenwicht in de meerjarenraming alsnog tot stand worden
gebracht. Daarnaast worden gemeenten met een negatief eigen vermogen onder financieel toezicht geplaatst als ze
dit negatief eigen vermogen niet binnen de termijn van de meerjarenraming wegwerken. De kritiek op deze norm
luidt dat daarmee het ontstaan van financiële stress door hoge schulden als gevolg van hoge investeringsuitgaven
over het hoofd wordt gezien. Ook zijn bij deze norm structureel negatieve exploitatieresultaten mogelijk, doordat
de norm niet het gehele exploitatieresultaat voor mutatie van de reserves omvat, de inzet van bestemmingsreserves
als baten ziet en alleen ex ante geldt. Daarentegen worden met deze norm ook gemeenten zonder noemenswaardige
financiële problemen onder verscherpt toezicht geplaatst (zie paragraaf 4.4).
Een vergelijking van de uitkomsten op de financiële conditie index met het provinciaal toezicht.
In paragraaf 6.6 is de financiële conditie index van gemeenten op basis van de vermogensbalans 2016 en de
exploitatierekening 2017 bepaald. Hoe verhouden de uitkomsten van het provinciaal begrotingstoezicht volgens
de huidige norm zich nu tot deze uitkomsten op de financiële conditie index?
In 2016 stonden de volgende tien gemeenten onder preventief toezicht van de provincies vanwege de financiën:
Almelo, Apeldoorn, Beuningen, Gemert-Bakel, Heerenveen, Haaksbergen, Menterwolde, Middelburg, Ten Boer
en Vlissingen (Tweede Kamer, 2015-2016, 34 300B, nr. 16). In 2017 stonden de volgende vijf gemeenten onder
preventief toezicht vanwege de financiën: Almelo, Middelburg, Ten Boer, Voorschoten en Vlissingen (minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2017a) (zie ook tabel 3.1 van paragraaf 3.4).
Als de gemeenten die onder provinciaal toezicht stonden, naast de elf gemeenten met een zwakke of onvoldoende
financiële conditie worden gelegd, dan blijkt dat de overlap van de uitkomsten minimaal is. Het provinciaal toezicht
heeft de gemeenten Borne en Schiedam met een financiële conditie index van vier (onvoldoende) niet geselecteerd.
Deze gemeenten hebben een hoge schuld (effectieve netto schuldquote) en een hoge schuldendruk (netto schuldquote), die
door geen structureel positief exploitatieresultaat (exploitatieresultaat) en hoge investeringsuitgaven (netto
investeringsquote) is opgelopen. Er was bij beide gemeenten ook nog sprake van hoge lopende netto uitgaven. Het
provinciaal toezicht ziet niet toe op de ontwikkeling en de hoogte van de schuld en selecteert daarmee deze twee
gemeenten niet.
Van de negen gemeenten met een financiële conditie index van vijf (zwak) stond alleen de gemeente Ten Boer onder
preventief toezicht. De gemeenten Barneveld en Rijswijk met een zwakke financiële conditie door een hoge schuld
en een hoge schuldendruk die beide zijn opgelopen door hoge investeringsuitgaven en geen structureel positief
exploitatieresultaat, zijn niet door de provincies voor preventief toezicht geselecteerd. De gemeenten Hellendoorn
en Oostzaan met beide een zwakke financiële conditie door een hoge schuld en een hoge schuldendruk, die is
opgelopen door geen structureel positief exploitatieresultaat, zijn ook niet voor preventief toezicht geselecteerd.
Daarbij hadden deze laatste twee gemeenten juist lage investeringsuitgaven en lijken dus moeite te hebben om hun
exploitatierekening op orde te brengen.
Dat de begrotingsnorm voor het provinciaal begrotingstoezicht niet toeziet op de ontwikkeling en de hoogte van
de schuld en daarbij alleen ex ante naar het exploitatieresultaat kijkt, is een verklaring dat de hiervoor genoemde zes
gemeenten niet door de provincies voor preventief toezicht zijn geselecteerd. Hoewel onder het huidige
economisch gesternte de gemeenteschulden van deze gemeenten houdbaar zijn, is er bij deze gemeenten wel
degelijk sprake van een zorgelijke situatie. Als het begrotingsbeleid wordt gecontinueerd, wordt het eigen vermogen
negatief. Bij een slechtweer-scenario is de ombuigingsopgaaf dan extra groot, terwijl de mogelijkheden voor
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ombuigingen door de hoge schulden worden beknot. De financiële conditie index herkent vroegtijdig dit potentiële
gevaar voor financiële stress.
De financiële conditie index herkent nog vier gemeenten met een zwakke financiële conditie (vijf) maar zonder hoge
schulden die niet door het provinciaal toezicht worden geselecteerd voor preventief toezicht. Dit zijn de gemeenten
Belligwedde, Franekeradeel, Kerkrade en Vaals. Dit komt doordat de financiële conditie index naar de financiële
conditie kijkt, en dat is breder dan alleen kijken naar de omvang en ontwikkeling van het eigen vermogen en de
schuld.
Een gemeente zonder een structureel positief exploitatieresultaat terwijl geen sprake is van hoge schulden, heeft in
beginsel een financiële conditie van zes (voldoende) of hoger. Maar dat is niet het geval als die tekorten gepaard
gaan met een verhoogd risico op financiële stress op een flink aantal andere aandachtsgebieden van de financiële
conditie, zoals lage investeringen, hoge belastingen, een hoge afhankelijkheid en een slechte weerbaarheid. Doordat
de financiële conditie index deze gemeenten eerder selecteert, hoeft niet te worden gewacht met ingrijpen tot de schuld
door financiële stress hoog is opgelopen of het voorzieningenniveau langdurig onder het aanvaardbaar minimum
is beland.
De financiële conditie index gaat uit van alle belangrijke aandachtsgebieden die de omvang van de begrotingsruimte
beïnvloeden. Daarom kan de uitkomst ervan een indicatie zijn voor een verdeelstoornis van de overdachten van
de centrale overheid. Een hoge belastingdruk, lage investeringen, lage consumptieve exploitatie-uitgaven, geen hoge
schuld en een exploitatietekort zijn hiervoor een duidelijk teken. De inkomsten schieten in dat geval tekort.
Voor een sluitend oordeel over de financiële conditie ontbeert de index een kengetal. De index ziet niet toe op de
doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitgaven aan publieke voorzieningen. De uitgaven aan publieke
investeringen en lopende consumptieve uitgaven kunnen voldoende hoog zijn, maar dan nog kan er te veel worden
uitgegeven aan apparaatskosten en kan het geld worden besteed aan zaken die weinig tot niets bijdragen aan het
maatschappelijke en economische nut voor de gemeenschap. Een economisch inefficiënte productie van publieke
voorzieningen door hoge apparaatskosten of een gebrekkige slagkracht van de organisatie die daarbij niet aansluit
bij de ‘functionele’ behoeften van de gemeenschap, kan ook leiden tot financiële stress.
Het provinciaal toezicht selecteert voor het begrotingsjaar 2017 naast Ten Boer de gemeenten Almelo, Middelburg,
Voorschoten en Vlissingen, die volgens de financiële conditie index alle vier een exploitatieresultaat hebben dat niet
structureel positief is. Daarmee lijken de provincies volgens de begrotingsnorm van de Gemeentewet terecht in te
grijpen. Maar was er bij deze gemeenten wel sprake van een zorgelijke situatie? Van deze vier gemeenten heeft de
gemeente Vlissingen een financiële conditie index van zes (voldoende), zodat er slechts één aanvullende score nodig is
voor de classificatie van zwak met de financiële conditie index.
De gemeente Almelo heeft echter een financiële conditie index van acht (goed) en Middelburg en Voorschoten hebben
beide zelfs een financiële conditie index van negen (zeer goed). Almelo heeft de uitkomst van acht naast een score op
het exploitatieresultaat ook te danken aan een score op een hoge belastingdruk. Van een zorgelijke financiële situatie
lijkt bij deze drie gemeenten geen sprake. Wat bij deze uitkomsten op de index juist voor de gemeenten Almelo en
Middelburg meespeelt, is de methodiek die bij de index is gekozen voor het bepalen van de signaalwaarden van de
kengetallen. Daarvoor wordt zoveel als mogelijk uitgegaan van absolute waarden.
Het uitgangspunt voor de signaalwaarden veroorzaakt een snelle verslechtering van de financiële conditie.
Vertrekpunten voor het vaststellen van deze signaalwaarden zijn een exploitatieresultaat van minimaal nihil en geen
negatief netto vermogen. Vervolgens worden daaruit op grond van logische verbanden kritieke waarden voor de
hoogte van de schuld, de schuldendruk en de investeringsuitgaven afgeleid. Het gevolg daarvan is dat een gemeente
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hoge schulden kan hebben die net onder de signaalwaarden van de drie kengetallen voor de schuld liggen. De
uitkomst op de financiële conditie index bij hoge schulden waarvan de kengetallen net onder de signaalwaarden liggen,
kan daardoor redelijk snel door hoge investeringen en geen structureel positief exploitatieresultaat omslaan van een
(zeer) goede financiële conditie (acht of negen) naar een zwakke financiële conditie (vijf). De norm krijgt daardoor
het karakter van rijden op de snelweg. Bij een snelheid rond de 130 kilometer per uur is er niets aan de hand, maar
bij 150 kilometer per uur met een aanhangwagen achter auto wordt het rijbewijs tijdelijk ingenomen.
De vraag rijst of dit een bezwaar is. Omdat schuldfinanciering van investeringen door gemeenten vanwege het
profijtbeginsel en de lagere rente waartegen gemeenten lenen, gewenst is, moet aan gemeenten juist de mogelijkheid
worden gegeven om zelf invulling aan het profijtbeginsel te geven. De signaalwaarde voor de schuldbelasting van
het bezit van 100% is daarbij op basis van prudentie vastgesteld. Bij een negatief netto vermogen hoeft geen sprake
te zijn van onhoudbare gemeentefinanciën. Het argument voor deze signaalwaarde van de schuldratio luidt dat de
ombuigingsopgaaf bij een negatief netto vermogen groter is als een slechtweer-scenario zich voordoet en
gemeenten bij een negatief eigen vermogen kosten van lopende consumptieve uitgaven afwentelen op toekomstige
inwoners. Er is dan geld geleend voor lopende consumptieve uitgaven. Zonder deze begrenzing wordt macroeconomische stabilisatie door gemeenten met schuldfinanciering van lopende uitgaven niet ontmoedigd.
De keuze voor absolute signaalwaarden die op elkaar zijn afgestemd, is ondanks de kans op een snelle verslechtering
van de uitkomst op de financiële conditie index dus gerechtvaardigd. Bij gemeenten die wel onhoudbare
gemeentefinanciën bij een netto vermogen van nihil hebben, worden ook de signaalwaarden van andere kengetallen
over de financiële conditie, zoals voor de belastingdruk en de netto exploitatie-uitgaven, overschreden. Daarnaast
zullen gemeenten die met hun begrotingsbeleid scherp aan de wind zeilen, bij het gebruik van de index voor het
verticaal begrotingstoezicht door de dreiging van een onder curatele stelling enige afstand tot deze signaalwaarden
willen bewaren. Daardoor zal bij het toepassen van de index in de praktijk juist minder snel sprake zijn van een
abrupte verslechtering van de financiële conditie index.
Kort samengevat luidt de conclusie dat de financiële conditie index ruimte aan gemeenten laat om met
exploitatietekorten voor lopende consumptieve uitgaven het bezit zwaarder met schuld te belasten. Ook kunnen
gemeenten een hoger investeringsniveau aanhouden. Als dit gemeenten betreffen zonder alarmerende financiële
vermogenspositie, classificeert de index deze gemeenten niet als gemeenten met zwakke of onvoldoende financiële
conditie.
De financiële conditie index ondervangt daarnaast de tekortkomingen van de huidige begrotingsnorm voor het
provinciaal begrotingstoezicht. De index ziet toe op de ontwikkeling en de hoogte van de schuld en gebruikt ook
andere kengetallen over de financiële conditie die van belang zijn voor een oordeel over de financiële
begrotingsruimte. De financiële conditie index selecteert daardoor gemeenten met een verhoogd risico op financiële
stress eerder, maar laat gemeenten zonder onoverkomelijke problemen juist buiten schot.
De positieve werking van de huidige norm voor het weerstandsvermogen.
Gegeven de kritiek op de huidige begrotingsnorm voor het provinciaal begrotingstoezicht en de methode voor de
berekening van het weerstandsvermogen die gemeenten veelal toepassen (zie paragrafen 4.4 en 4.5), rijst de vraag
waarom het aantal gemeenten dat een beroep op artikel 12 saneringssteun heeft gedaan, ondanks de Grote Recessie
beperkt is gebleven. De reden daarvoor ligt in de combinatie van de waarderingsgrondslagen voor de waardering
van bezittingen en de resultaatbepaling van het BBV die de omvang van de vrije reserves van het netto vermogen
kleiner voorstellen, en het uitgangspunt van een eigen vermogen van minimaal nihil voor de berekening van het
weerstandsvermogen. Deze twee redenen worden hierna toegelicht.
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Door de waarderingsgrondslagen van het BBV, waarbij investeringen in maatschappelijk nut tot 2017 bij voorkeur
ten laste van het resultaat werden gebracht, werd de waarde van het balansbezit kleiner voorgesteld dan de waarde
van de investeringen met meerjarig nut. Daarbij is er sprake van waardering tegen de historische kostprijs. Door
deze keuzes voor de waarderingsgrondslagen werd bij eenzelfde schuldbelasting van het bezit de omvang van het
eigen vermogen kleiner. Voor een oordeel over de vermogenspositie voor de houdbaarheid van de financiën zijn
de vrije reserves van het eigen vermogen bij gemeenten nog steeds leidend. De vrije reserves worden door het
vormen van bestemmingsreserves voor (afschrijvingen op) investeringen en voorziene kosten en voor het vormen
van voorzieningen voor investeringen in riool en afvalstoffenverwijdering verder verkleind.
Bij de berekening van het weerstandsvermogen maken gemeenten een berekening van het vermogensbeslag voor
het opvangen van de risico’s bij een worstcase-scenario. Daarbij wordt door de meeste gemeenten de methode van
NAR of een daarmee vergelijkbare methode gehanteerd (zie paragraaf 4.5). Ondanks de bezwaren tegen deze
methode is de uitkomst altijd een positief bedrag. En dit bedrag is de ondergrens voor de aanwezige vrije reserves
van een gemeente. Met het sturen door gemeenten op het gewenste weerstandsvermogen wordt de solvabiliteitsratio
automatisch positief. De solvabiliteitsratio wordt daarbij door het vormen van bestemmingsreserves voor toekomstige
lasten verder opgehoogd.
Gegeven de kapitaalintensiviteit van gemeenten is door deze samenloop van sturen op positieve vrije reserves en
een naar verhouding zeer kleine omvang van de vrije reserves door de waarderingsgrondslagen een laag plafond
gecreëerd voor de hoogte van de schulden en een beperking ingesteld op het realiseren van structurele
exploitatietekorten. Daarmee was en is het stelsel effectief, ondanks de blinde vlek van het provinciaal
begrotingstoezicht, de gebrekkige waarde-overeenstemming in de tijd bij het boekhouden door de
waarderingsgrondslagen van het BBV en de tekortkomingen van de berekening van het weerstandsvermogen (zie
hoofdstuk 4). De effectiviteit van het huidige stelsel is in de afgelopen jaren verder vergroot, doordat een informeel
schuldplafond voor de netto schuldquote van 130% bij gemeenteraadsleden en bestuurders onder de aandacht is
gebracht, en de provincies in een latere fase een negatief eigen vermogen als niet-wettelijke criterium aan het
begrotingstoezicht van hogerhand hebben toegevoegd.
Is de berekening van het houdbaarheidstekort op basis van toekomstige financieringsstromen een vooruitgang?
De berekening van het weerstandsvermogen volgens de methode NAR, die gemeenten veelal hanteren, mag dan
zijn nut hebben bewezen. Maar gegeven de validiteit van de methode is het een omslachtige berekening om te
constateren dat bij een solvabiliteitratio van om en nabij 15% of 20% de kans op financiële stress voor gemeenten
hanteerbaar is. Waarom dan niet een solvabiliteitsratio van minimaal 20% voorschrijven? Dat scheelt een hoop
rekenwerk, is minder vatbaar voor manipulatie en strategisch gedrag. Een dergelijke benadering is voor lokale
politici, bestuurders en het publiek een stuk toegankelijker. Daarbij ziet de huidige berekening van het
weerstandsvermogen door de oriëntatie op de vrije reserves niet toe op een verhoogd risico op financiële stress
door een te hoge schuld als gevolg van investeringen. In dit licht is gegeven de beperkte bandbreedte van de
verschillen in kapitaalintensiviteit van de Nederlandse gemeenten een schuldplafond voor de (effectieve) netto
schuldquote effectiever dan de begrenzing met een norm voor de solvabiliteitsratio.
De houdbaarheidsberekening van het houdbaarheidstekort van paragraaf 6.2 is daarom ten opzichte van de huidige
berekening van het weerstandsvermogen die gemeenten hanteren, een grote sprong voorwaarts. De daadwerkelijke
weerbaarheid bij een genormeerd slechtweer-scenario wordt in beeld gebracht. Niet het eigen vermogen of netto
vermogen zijn de vermogensbuffer, maar het financieel vermogen en de mogelijkheid om in te teren op de nietfinanciële bezittingen vormen de vermogensbuffer. Daarbij wordt een deel van het slechtweer-scenario opgevangen
door de ruimte voor een structureel financieringstekort als sprake is van een trendmatige groei van de inkomsten
door inflatie, bevolkingsgroei of reële economische groei.
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Nederland is en rijk land en kan zich de berekening van een stresstest door gemeenten voor het bepalen van de
weerbaarheid, die de berekening van het houdbaarheidstekort inhoudt, veroorloven. De vraag is echter of deze
berekening en het bijbehorende kengetal, de houdbaarheidsquote, iets toevoegen. De financiële toekomst kennen we
niet. Deze wordt juist bepaald door de toestand van de financiën in het heden en meer en meer door de eigen
handelingen van de mensheid op dit moment.
Deze vraag uit de vorige alinea is juist ook van belang, omdat bij een hogere schuld en een dalende rente in het
verleden die lager ligt dan de trendmatige groei van de economie, de berekening van het houdbaarheidstekort geen
houvast geeft voor het begrotingsbeleid van de toekomst. De houdbaarheidsquote is dan niet afdoende voor een
oordeel over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën. Hoe hoger de schuld des te positiever is de uitkomst
voor het houdbaarheidstekort. Daarmee zaait het kengetal houdbaarheidsquote onder deze economische condities
verwarring. En ligt deze uitkomst van de houdbaarheidsquote niet opgesloten in de voorspelling van de trendmatige
groei van de inkomsten, de rente en de huidige financiële structuur? Als dat het geval is, dan zijn alleen kengetallen
over de huidige financiële structuur in combinatie met signaalwaarden een beter richtsnoer.
De houdbaarheidsberekening voegt echter wel degelijk iets toe als het aankomt op de vraag of bij het oordeel
‘onhoudbare gemeentefinanciën’ op basis van de financiële conditie index geldelijke saneringssteun nodig is om het verhoogde
risico op financiële stress weg te nemen. Als op tijd wordt ingegrepen, dan kan alleen worden volstaan met
ombuigingen op uitgaven en inkomsten. Het beroep op financiële saneringssteun kan met de methode voor de
berekening van het houdbaarheidstekort juist worden beperkt.
De huidige berekening van het zogenaamd relevant tekort voor de hoogte van die steun voldoet niet (zie paragraaf
4.4). Een eigen vermogen van nihil is geen maat voor de aanwezige vermogensbuffer. Voor het bepalen van de
hoogte van de eventuele saneringssteun zijn het aanwezige financiële vermogen, de toekomstige inkomsten, de
noodzakelijke uitgaven voor een aanvaardbaar niveau voor de publieke voorzieningen en een aanvaardbare
belastingdruk bepalend. Juist de methode voor de berekening van het houdbaarheidstekort is daarom geschikt om
de hoogte van de saneringssteun te bepalen. Voor die berekening moet aanvullend wel een norm voor de
ombuigingsopgaaf die een gemeente zelf kan realiseren, worden bepaald.
Is het toezicht van hogerhand op afstand van gemeenten aan de hand van de IV-3 informatie mogelijk.
Het huidige provinciaal begrotingstoezicht op gemeenten staat dichter bij gemeenten en de toezichthouder kan
daarom bij zijn oordeel rekening houden met lokale kennis over gemeenten. Deze aanvullende kennis valt bij
begrotingstoezicht op nationaal niveau door een onafhankelijk centraal orgaan voor een deel weg. In hoofdstuk 3
is juist voorgesteld om het oordeel van de accountant uit te breiden met een continuïteitsoordeel. De opmerkingen
in het verslag van bevindingen van de accountant over dit continuïteitsoordeel bieden een mogelijkheid om op
centraal niveau via dat kanaal alsnog over aanvullende lokale kennis te beschikken.
Een vraag is of de financiële informatie die op nationaal niveau beschikbaar is, van voldoende kwaliteit is om
centraal invulling aan het begrotingstoezicht op afstand vorm te geven. Een financiële conditie index op basis van
realisatiecijfers werkt volgens de literatuur beter. Maar voor de actualiteit is het betrekken van de
exploitatiegegevens en investeringsuitgaven van de begrotingen bij het toezicht op afstand van wezenlijk belang.
Er zit meer dan anderhalf jaar tussen het openbaar beschikbaar komen van de IV-3 informatie over de
begrotingscijfers en het openbaar beschikbaar komen van de IV-3 informatie over de rekeningcijfers.
De begrotingen van gemeenten geven echter weinig richting geven aan de uiteindelijke realisaties. De oorzaak
hiervoor moet voor een deel worden gezocht in de kwaliteit van de ramingen door gemeenten. De baten voor
mutatie van de reserves werden door de gezamenlijke gemeenten op een uiteindelijk gerealiseerd totaal van 57
miljard euro in 2017 bij de begroting vier miljard lager geraamd. In 2017 bedroeg het verschil van het
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exploitatieresultaat van de gezamenlijke gemeenten tussen de begroting en de realisatie 1.529 miljoen euro, waarbij
het teken tegengesteld was. Het resultaat was uiteindelijk ruim 200 miljoen euro positief (zie paragraaf 6.2).
De EMU-enquête, die door gemeenten aan de hand van de begroting wordt ingevuld, en zich op het
financieringsresultaat richt, zegt bij herhaling ook weinig over het uiteindelijke EMU-saldo dat gemeenten realiseren
(zie paragraaf 3.7). Er is in hoofdstuk 6 bij het in beeld brengen van de houdbaarheidsquote en de financiële conditie index
dan ook afgezien van het gebruik van begrotingscijfers. Voor een vruchtbaar gebruik van begrotingscijfers voor
het bepalen van de financiële conditie index is daarom een kwaliteitsslag bij gemeenten nodig.
In de paragrafen 6.2 en 6.5 is niet ingegaan op de kwaliteit van de IV-3 informatie van de jaarrekeningcijfers, die
gebruikt is voor het berekenen van de houdbaarheidsquote en de kengetallen van de financiële conditie index. De matrix
voor de aanlevering van deze informatie door gemeenten is voorzien van plausibiliteitstoetsen. Die toetsen geven
echter geen garantie dat de ongecorrigeerde IV-3 informatie die het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert,
van voldoende kwaliteit is.
De kwaliteit van de opendata over de jaarrekeningen 2016 van individuele gemeenten over de vermogensbalans
bleek van dusdanig slechte kwaliteit dat een correctie aan de hand van de vermogensbalansen uit de individuele
jaarrekeningen 2016 van gemeenten zelf nodig was. Bij 263 gemeenten sloot de balans niet door een verschil tussen
het balanstotaal van de actiefzijde en van de passiefzijde. De aansluitverschillen telden op tot respectievelijk 125
miljoen euro negatief en 377 miljoen euro positief, zodat er sprake was van een totaal aansluitverschil van ruim 502
miljoen euro. Bij 93 gemeenten bedroeg het aansluitverschil meer dan 100.000 euro. Bij 64 gemeenten bedroeg het
aansluitverschil zelfs meer dan 1 miljoen euro. Opvallend was dat bij gemeenten waar de balans van de IV-3 wel
sloot ook sprake was van afwijkingen tussen de IV-3 balansposten en de jaarrekening. Voor de exploitatiecijfers
over de baten en lasten van 2016 is vanwege de kwaliteit uitgegaan van de baten en lasten uit het overzicht van de
baten en lasten uit de jaarrekeningen van gemeenten zelf.
Voor de matrix met de IV-3 informatie over het jaar 2017 zijn de plausibiliteitstoetsen uitgebreid en omgedoopt in
acceptatietoetsen. Zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een toets toegevoegd die toeziet op de aansluiting
van activa-zijde van de balans met de passiva-zijde. Ondanks dat een balans moet sluiten, staat die toets een verschil
toe van 50.000 euro. Er is echter nog steeds geen toets of het exploitatieresultaat voor mutatie van de reserves
aansluit bij de mutatie van het eigen vermogen. De toetsen kijken of de baten na mutatie van de reserves en inclusief
het resultaat aansluiten bij de lasten na mutatie van de reserves en inclusief het resultaat. De toetsen laten daarmee
het sterke controleverband van het dubbelboekhouden links liggen.
Er zijn tot slot ook geen toetsen die vragen of de totaaltellingen van respectievelijk de balansposten van de activa
zijde, de lasten voor mutatie van de reserves en de baten voor mutatie van de reserves aansluiten bij dezelfde
tellingen in de jaarrekening die door de accountant is gecontroleerd.
Het gevolg van de uitbreiding van de toetsen voor het bewaken van de kwaliteit met ingang van 2017 is wel dat de
aansluitverschillen van de vermogensbalansen van alle individuele gemeenten zijn gedaald naar 88,341 miljoen
positief en 9,998 miljoen negatief, waarmee het totale aansluitverschil van de balansen in 2017 nog maar 98,3
miljoen bedraagt. Dit verschil wordt daarbij hoofdzakelijk veroorzaakt door 25 gemeenten met een aansluitverschil
dat groter is dan 10.000 euro (Centraal Bureau voor de Statistiek, opendata IV-3 gemeenten, jaarrekening 2017).
Tussen de baten en lasten uit de opendata IV-3 over de jaarrekening 2017 en de baten en lasten uit de jaarrekeningen
2016 van gemeenten zelf zitten geen opvallende grote verschillen. Ook daar lijkt de kwaliteit door de extra toetsen
te zijn toegenomen.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek corrigeert zelf de data van de door gemeenten aangeleverde IV-3 matrixen
van de jaarrekeningen. Maar deze data per individuele gemeente over de vermogensbalans en de exploitatierekening
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zijn niet openbaar beschikbaar. Er vindt op basis van budgettaire overwegingen geen controle van alle cijfers plaats,
waardoor het Centraal Bureau voor de Statistiek de uiteindelijke kwaliteit te laag vindt voor openbare publicatie op
het niveau van individuele gemeenten. Voor het gebruik voor het begrotingstoezicht zijn gegevens nodig die aan
de hand van jaarrekeningen zijn getoetst op de kwaliteit, en die waar nodig zijn gecorrigeerd, zodat publicatie op
individueel niveau mogelijk is. Door een verdere aanscherping de acceptatietoetsen voor het evenwicht van de
balans, het toevoegen van een toets voor de aansluiting tussen het exploitatieresultaat en de mutatie van het eigen
vermogen en het anders richten van de overige toetsen door onder andere een verificatie met de gecertificeerde
jaarrekening kan de kwaliteit verder worden verbeterd.
Is de financiële conditie index als wettelijke begrotingsnorm van belang voor de Nederlandse staat?
Het gebruik van de financiële conditie index als wettelijke numerieke begrotingseis voor het begrotingstoezicht op
afstand neemt een aantal tekortkomingen van de huidige norm voor het toezicht van hogerhand weg en is daarmee
een verbetering. De norm maakt het ook mogelijk om op afstand van gemeenten de financiële conditie te
monitoren. Daarbij geven de uitkomsten op de kengetallen van de index nadere informatie over de belangrijke
aandachtsgebieden voor de financiële conditie.
De financiële conditie index is voor een belangrijk deel gericht op de ontwikkeling en hoogte van het financieel
vermogen en veroorzaakt daarom als wettelijke norm voor het toezicht naar verwachting een beheerste
ontwikkeling van het financieringstekort (EMU-tekort) van gemeenten. De index hanteert ook kengetallen voor de
andere aandachtsgebieden van de financiële conditie. Daarmee geeft de index ook een signaal af bij financiële
problemen die mogelijk het gevolg zijn van verdeelstoornissen bij de overdrachten aan gemeenten.
De financiële conditie index heeft door het gebruik van meerdere kengetallen die een vroeg signaal voor het ontstaan
van financiële stress afgeven, een voorspellende waarde voor het ontstaan van financiële stress bij een gemeente.
Voor een zwakke of onvoldoende financiële conditie hoeven de gemeenteschulden niet onhoudbaar te zijn. Al bij
potentieel onhoudbare gemeentefinanciën is de uitkomst een zwakke of onvoldoende financiële conditie. Daardoor
kan tijdig worden ingegrepen en wordt het beroep op artikel 12 saneringssteun beperkt.
De financiële conditie index maakt met zijn oordeel een duidelijk onderscheid tussen gemeenten met een voldoende
of meer dan voldoende financiële conditie en gemeenten met een zwakke of onvoldoende financiële conditie. Een
hoge schuld door bijvoorbeeld voorraden, een tijdelijk hoog investeringsniveau of niet structureel positieve
exploitatieresultaten leiden op zich niet tot een zwakke of onvoldoende financiële conditie. Daarmee biedt de index
aan financieel gezonde gemeenten maximale ruimte voor autonome besluitvorming over de begrotingsruimte. De
index biedt in combinatie met de uitvoering van de artikel 12 saneringssteunregeling hoop aan gemeenten die
financieel de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, en ontziet gemeenten die goed presteren. Op basis van
ervaringen door gebruik en nader onderzoek kunnen de signaalwaarden van de kengetallen mogelijk scherper
worden neergezet.
De index als wettelijk begrotingsnorm is daarmee relevant voor het belang van de Nederlandse staat, die gebaat is
bij gemeenten met een voldoende financiële conditie.
•••
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Bijlage A. Kredietratings en kansen op wanbetaling op gemeente- en bedrijfsobligaties.
Cumulatieve historische kans op wanbetaling op obligaties bij verschillende kredietratings
Graad
Moody
Gemeente- BedrijfsStandard
Gemeente- Bedrijfsobligaties
obligaties & Poor’s
obligaties
obligaties
Investment
Aaa
0,00%
0,52%
AAA
0,00%
0,60%
Investment
Aa
0,06%
0,52%
AA
0,00%
1,50%
Investment
A
0,03%
1,29%
A
0,23%
2,91%
Investment
Baa
0,13%
4,64%
BBB
0,32%
10,29%
Non-investment Ba
2,65%
19,12%
BB
1,74%
29,93%
Non-investment B
11,86%
43,34%
B
8,48%
53,72%
Substantial risk/ Caa-C
16,58%
69,18%
CCC-C
44,81%
69,19%
in Default
Investment
0,07%
2,09%
Investment
0,20%
4,14%
Non-invest.
4,29%
31,37%
Non-invest.
7,37%
42,35%
Alle
0,10%
9,70%
Alle
0,29%
12,98%
Bron: The Municipal Bond Fairness Act, 9 september 2008, House Report 110-835, 110th Congress, House of Representatives, US
Government Publishing Office, https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRPT-110hrpt835/html/CRPT-110hrpt835.htm

Bijlage B. De naamgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
1805 – 1809

Binnenlandse Zaken

1809 – 1811

Eredienst en Binnenlandse Zaken

1813 – 1820

Binnenlandse Zaken

1820 – 1824

Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Publieke werken

1824 – 1825

Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Onderwijs

1825 – 1922

Binnenlandse Zaken

1922 – 1931

Binnenlandse Zaken en Landbouw

1932 – 1956

Binnenlandse Zaken

1956 – 1959

Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

1959 – 1998

Binnenlandse Zaken

1998 – heden

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Bijlage C. Uitkomsten van de simulatie met de accumulatievergelijking van de netto schuldquote
Investeringsquote 12%, Rente 4%, Resultaat -1%

Investeringsquote 12%, Rente 4%, Resultaat 1%

Investeringsquote 12%, Rente 4%, Resultaat 0%

Investeringsquote 10%, Rente 2%, Resultaat -2%

Investeringsquote 10%, Rente 2%, Resultaat 2%

Investeringsquote 10%, Rente 4%, Resultaat -2%

Investeringsquote 10%, Rente 4%, Resultaat 2%

Investeringsquote 10%, Rente 2%, Resultaat -1%

Investeringsquote 10%, Rente 2%, Resultaat 1%

Investeringsquote 10%, Rente 2%, Resultaat 0%

Investeringsquote 10%, Rente 4%, Resultaat -1%

Investeringsquote 10%, Rente 4%, Resultaat 1%

Investeringsquote 10%, Rente 4%, Resultaat 0%

Configuratie

105,5%

139,9%

71,2%

105,5%

156,6%

19,3%

156,6%

19,3%

122,3%

53,6%

87,9%

122,3%

53,6%

87,9%

Netto
schuldquote

32,5%

0,0%

-32,5%

32,5%

0,0%

-78,1%

78,1%

-78,1%

78,1%

-39,0%

39,0%

0,0%

-39,0%

39,0%

0,0%

Verkorte
solvabiliteits
-ratio

34,3%

0,0%

-34,3%

34,3%

0,0%

-68,7%

68,7%

-68,7%

68,7%

-34,3%

34,3%

0,0%

-34,3%

34,3%

0,0%

Netto
vermogens
-quote

88,7%

89,0%

86,6%

87,3%

87,0%

91,5%

90,2%

88,5%

89,8%

91,2%

90,5%

90,9%

88,8%

89,5%

89,1%

Lopende
uitg. in %
ink.

1,4%

2,0%

5,4%

2,8%

4,1%

3,0%

0,4%

6,1%

0,7%

2,4%

1,0%

1,7%

4,7%

2,1%

Rente
druk
in %
ink.
3,4%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

Netto
investerings
-quote

-1,1%

-4,1%

-2,1%

-3,1%

-4,1%

-2,1%

-3,1%

-4,6%

-0,6%

-4,6%

-0,6%

-3,6%

-1,6%

-2,6%

-3,6%

-1,6%

-2,6%

Financieringsresultaat in %
ink.

8,9%

8,9%

8,9%

8,9%

8,9%

8,9%

8,9%

7,4%

7,4%

7,4%

7,4%

7,4%

7,4%

7,4%

7,4%

7,4%

7,4%

Afschrijvingsquote

Afschrijvingstermijn 20 jaar

Investeringsquote 12%, Rente 2%, Resultaat 0%

71,2%

2,7%

Inkomstengroei 3%

Investeringsquote 12%, Rente 2%, Resultaat 1%

1,4%

8,9%

89,4%

-5,1%

8,9%

87,6%

3,1%

-1,1%

8,9%

68,7%

6,8%

3,1%

-5,1%

-34,3%

86,3%

0,7%

3,1%

65,1%

-68,7%

88,4%

3,4%

-32,5%

-65,1%

68,7%

89,7%

36,9%
174,2%

65,1%

-68,7%

139,9%

Investeringsquote 12%, Rente 4%, Resultaat -2%

36,9%

-65,1%

Investeringsquote 12%, Rente 2%, Resultaat -1%

Investeringsquote 12%, Rente 2%, Resultaat 2%

174,2%

Investeringsquote 12%, Rente 4%, Resultaat 2%

Investeringsquote 12%, Rente 2%, Resultaat -2%

Investeringsquote 10%, Rente 4%, Resultaat -1%

Investeringsquote 10%, Rente 4%, Resultaat 1%

69,9%

138,5%

69,9%

-33,0%

33,0%

-33,0%

33,0%

-34,3%

34,3%

-34,3%

34,3%

91,3%

90,7%

88,7%

89,3%

2,7%

1,4%

5,4%

2,7%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

-4,0%

-2,0%

-4,0%

-2,0%

7,0%

7,0%

7,0%

7,0%

Afschrijvingstermijn 25 jaar

Investeringsquote 10%, Rente 2%, Resultaat 1%

138,5%

Inkomstengroei 3%

Investeringsquote 10%, Rente 2%, Resultaat -1%
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Bijlage D. Beschrijving van de financiële verhouding tussen de centrale overheid en gemeenten.
In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van de financiële verhouding tussen de centrale overheid en de
gemeenten. Achtereenvolgens worden behandeld: de uitkeringen uit het gemeentefonds, het BTWcompensatiefonds en de specifieke uitkeringen.
Gemeentefonds - De bijdrage uit het gemeentefonds onderscheidt een viertal uitkeringen: de algemene uitkering,
integratie-uitkeringen, decentralisatie-uitkeringen en aanvullende uitkeringen artikel 12 Financiële-verhoudingswet.
Het voornemen is de figuur integratie-uitkering helemaal af te schaffen (Tweede Kamer 2015-2016, 34300B nr.
18). Er zijn twee integratie-uitkeringen en deze gelden worden op enkele onderdelen na overgeheveld naar de
algemene uitkering. De delen die in 2019 niet naar de algemene uitkering overgaan, worden te zijner tijd alsnog
overgeheveld of ondergebracht in decentralisatie-uitkeringen. Het betreft hier de gelden voor beschermd wonen,
voogdij van jeugdigen 18+, beschut werk oude regiem, begeleiding beschut werk nieuw regiem en reintegratiegelden Wajongers (Tweede Kamer, 2017-2018, 29 362, nr. 266).
De aanvullende uitkeringen artikel 12 Financiële-verhoudingswet zijn de saneringsgelden, die op aanvraag worden
toegekend aan gemeenten met financiële stress. Een uitkering voor de sanering van de financiën van een gemeente
in financiële problemen gaat ten koste van de omvang van de algemene uitkering aan de andere gemeenten.
Decentralisatie-uitkeringen worden verstrekt aan alle of een aantal gemeenten. Hoewel de uitkeringen zijn bedoeld
voor uitgaven aan een specifiek doel, vindt er geen afrekening achteraf met de centrale overheid plaats. Het
merendeel van de decentralisatie-uitkeringen zouden voor de laatste sanering van de specifieke uitkeringen een
specifieke uitkering zijn geweest. Het betreffen enerzijds specifieke bijdragen voor experimenten of lokale
problemen en anderzijds juist gelden voor medebewindstaken. Zo meteen wordt kort stil gestaan bij de sanering
van de specifieke uitkeringen in het recente verleden.
Met de overheveling in 2019 van de integratie-uitkeringen naar de algemene uitkering valt het gemeentefonds voor
een groot deel weer samen met de algemene uitkering. De gelden van de algemene uitkering aan gemeenten zijn
niet voor een specifiek doel bedoeld en vrij besteedbaar. De omvang van de algemene uitkering wordt door twee
uitgangspunten bepaald. Ten eerste wordt de omvang gewijzigd bij een taakwijziging, die door de centrale overheid
aan gemeenten wordt opgelegd. Ten tweede wordt de algemene uitkering jaarlijks gecorrigeerd voor stijgende
kosten van gemeentelijke activiteiten door inflatie en volumegroei.
Als de centrale overheid een nieuwe taak aan gemeenten toebedeeld of een taak verzwaard die moet worden
bekostigd met de algemene uitkering, dan vindt een toevoeging aan de algemene uitkering plaats. Omgekeerd vindt
een uitname plaats als een taak bij gemeenten wordt weggehaald of versoberd. Deze taakmutaties vallen onder
artikel 2 Financiële-verhoudingswet. Bij taakmutaties mag de centrale overheid van artikel 2 Financiëleverhoudingswet ook aangeven dat gemeenten de bijbehorende kostenstijgingen uit eigen belastingen of de normale
groei van de algemene uitkering moeten bekostigen. Voor de medebewindstaken die gemeenten uit de middelen
van het gemeentefonds bekostigen, geldt bij taakwijzigingen het derde lid van artikel 108 Gemeentewet. De
strekking van dit artikel wordt uiteengezet bij de behandeling van de specifieke uitkeringen.
Voor het opvangen van stijgende uitgaven door bijvoorbeeld bevolkingsgroei en inflatie wordt de algemene
uitkering jaarlijks verhoogd met het zogenaamde accres. Voor het bepalen van het accres is de omvang van de
algemene uitkering gekoppeld aan de uitgaven onder het totale begrotingskader van de centrale overheid voor de
belasting en premie gefinancierde uitgaven. Groeien deze rijksuitgaven met een percentage dan groeit de algemene
uitkering ook met dat percentage. Wordt op deze rijksuitgaven bezuinigd dan deelt de algemene uitkering evenredig
mee in deze bezuinigingen.
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De gelden uit de algemene uitkering worden verdeeld met een verdeelstelsel van om en nabij negentig
verdeelmaatstaven, zoals het aantal inwoners, het aantal wooneenheden, de lengte van de wegen, de totale
oppervlakte van de gemeente, het aantal uitkeringsontvangers en de waarde van de woningen. Uitgangspunt voor
de verdeling luidt dat iedere gemeente bij een gelijke belastingdruk een gelijkwaardig voorzieningenniveau kan
realiseren. Om aan dit uitgangspunt invulling te geven wordt de algemene uitkering kosten georiënteerd verdeeld
en wordt met negatieve verdeelmaatstaven rekening gehouden met de capaciteit van een gemeente om onroerendezaakbelastingen te innen. Bij de kosten georiënteerde verdeling wordt rekening gehouden met verschillen in fysieke
structuur, demografie, sociale structuur en centrumfunctie.
BTW-compensatiefonds - Gemeenten betalen voor de inkoop van goederen, diensten en werken omzetbelasting
(btw). Bij het zelf vervaardigen van goederen, diensten en werken door gemeenten is over de beloning van
personeel geen omzetbelasting verschuldigd. Publieke diensten die de gemeente aan inwoners levert, zijn vrijgesteld
van omzetbelasting. In beginsel ontstaat daarom door het zelf vervaardigen van goederen, diensten en werken een
kostenvoordeel. Om dit voordeel teniet te doen en het uitbesteden van werkzaamheden door gemeenten te
bevorderen is het BTW-compensatiefonds ingesteld. Gemeenten kunnen de betaalde omzetbelasting op
ingekochte goederen, diensten en werken terugvorderen op dit begrotingsfonds. Gemeenten zelf verantwoorden
de betaalde omzetbelasting niet als lasten en de ontvangen vergoeding uit het BTW-compensatiefonds niet als
baten. Deze lasten en baten worden in de verslaglegging gesaldeerd.
Met ingang van 2015 geldt een plafond voor de totale omvang van het BTW-compensatiefonds. De omvang van
het BTW-compensatiefonds zelf groeit jaarlijks met dezelfde groeivoet als het fonds voor de algemene uitkering
aan gemeenten. Als in een jaar door gemeenten minder betaalde omzetbelasting op het fonds wordt gedeclareerd
dan er middelen in het BTW-compensatiefonds zitten, wordt het overschot toegevoegd aan de algemene uitkering.
Omgekeerd wordt het tekort, als gemeenten in een jaar meer omzetbelasting declareren dan er middelen in het
BTW-compensatiefonds zitten, uit de algemene uitkering van gemeenten aangevuld.
Specifieke uitkeringen - Specifieke uitkeringen speelden in het laatste kwart van de vorige eeuw een grote rol bij
het bekostigen van medebewindstaken. Er bestond een scheiding tussen de bekostiging van autonome taken en
medebewindstaken. Medebewindstaken werden met specifieke uitkeringen bekostigd. Met opeenvolgende
saneringsoperaties in de afgelopen drie decennia is het aantal specifieke uitkeringen van 532 stuks in 1980 met een
aandeel in de totale baten van 51% (Raad voor de Gemeentefinanciën, 1986) sterk teruggedrongen. Met deze
saneringen zijn meerdere specifieke uitkeringen opgegaan in uitkeringen uit het gemeentefonds, zodat het
onderscheid tussen de bekostiging van autonome taken en van medebewindstaken tegenwoordig minder duidelijk
is.
Na de laatste saneringsoperatie van begin deze eeuw bedraagt het aantal specifieke uitkeringen aan gemeenten in
2017 nog maar 11 stuks. Daarmee is een bedrag gemoeid van 6.449 miljoen euro, wat nog maar 11,3 % van de
totale baten inhoudt (tabel 5.3 van paragraaf 5.4). De gebundelde doeluitkering Participatiewet voor de verstrekking
van bijstandsuitkeringen van 5.890 miljoen euro in 2017 bepaalt grotendeels de omvang van alle specifieke
uitkeringen. Op de tweede plek komt de specifieke uitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid met 367
miljoen euro (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 VII nr. 2).
Voor specifieke uitkeringen (en medebewindstaken die uit het gemeentefonds worden bekostigd) geldt het derde
lid van artikel 108 Gemeentewet. Dat artikel gebiedt dat het Rijk de kosten van taken die bij wet of krachtens de
wet aan gemeenten zijn opgelegd, aan gemeenten vergoedt. Voor specifieke uitkeringen geldt de eis van een
rechtmatige besteding van de gelden. Jaarlijks vindt op basis van een verantwoording aan de centrale overheid met
de zogenaamde Sisa-bijlage een afrekening plaats om te bepalen of het geld van specifieke uitkeringen wel aan de
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specifieke doelen uit de desbetreffende regelingen is besteed. Voor zover het geld daar niet aan is besteed, wordt
het teruggevorderd.
Voor de specifieke uitkering voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen aan mensen zonder zelfstandig inkomen
geldt een aangepast regiem. Voor de omvang van die specifieke uitkering aan gemeenten wordt gebruik gemaakt
van een raming door het Centraal Planbureau van de mutatie van het aantal bijstandsgerechtigden in het lopende
jaar en van het werkelijke aantal bijstandsgerechtigden aan het eind van het voorgaande jaar, zoals dat wordt
bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee worden alle lasten van de verstrekte
bijstandsuitkeringen behoudens ramingsfouten aan gemeenten vergoed.
Gemeenten lopen echter wel een financieel risico op de verstrekking van bijstandsuitkeringen. Bij de verdeling van
de specifieke uitkering onder gemeenten wordt gebruik gemaakt van een verdeelmodel, dat op basis van
gemeentelijke kenmerken het aantal bijstandsgerechtigden per gemeente schat. Dit vormt de basis van de
budgettoedeling aan gemeenten.
Gemeenten mogen nu het budget wat zij overhouden, doordat ze een lager aantal bijstandsgerechtigden realiseren
dan de schatting van het verdeelmodel, zelf houden. Gemeenten die een hoger aantal bijstandsgerechtigden
realiseren, moeten de meerkosten daarvan zelf uit eigen middelen bijleggen. Daarmee bevat de verdeling een prikkel
voor gemeenten om mensen in de bijstand zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Het tekort dat een gemeente
op zijn bijstandsbudget kan lopen, is wel begrensd door middel van een vangnetbepaling. Die vangnetregeling
wordt betaald uit de specifieke uitkering en gaat ten koste van het budget aan de andere gemeenten.
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Bijlage E. De definities van de financiële kengetallen.
Afhankelijkheidsratio - 100% x ((Inkomsten uit het gemeentefonds + Inkomsten uit specifieke uitkeringen) :
Baten voor mutatie reserves).
Effectieve netto schuldquote - Netto schuldquote + (risico op wanbetaling uitgeleende gelden x Uitleenquote)
+ (voorraadrisico bouwgrondexploitatie x Voorraadquote) – Voorraadquote.
Exploitatieresultaat - 100% x ((Algemene reserve ultimo + Resultaat van de rekening ultimo – Algemene reserves
primo (inclusief saldo van de rekening) + Bestemmingsreserves ultimo – Bestemmingsreserves primo) : Baten voor
mutatie reserves).
Kortgeldratio - 100% x ((Kortlopende leningen + Rekeningcourant kredieten) : Baten voor mutatie reserves).
Netto investeringsquote - 100% x ((Immateriële activa ultimo jaar t + Materiële activa ultimo jaar t) –
(Immateriële activa ultimo jaar t-4 + Materiële activa ultimo jaar t-4)) : (4 x Baten voor mutatie reserves jaar t).
Ombuigingsrelevante netto lasten per inwoner - (Lasten voor mutatie reserves – Rentelasten –
Afschrijvingslasten – Lasten bouwgrondexploitatie – Inkomsten uit heffingen en leges – Inkomsten uit specifieke
uitkeringen – Inkomsten uit decentralisatie-uitkeringen) : Inwonertal gemeente.
Netto schuldquote - 100% x ((Langlopende leningen + Overige langlopende schuldverplichtingen + Kortlopende
leningen + Rekeningcourant kredieten + Crediteuren + Overlopende passiva – Langlopende leningen aan
verbonden partijen – Langlopende leningen aan derden – Langlopende uitzettingen – Kortlopende leningen –
Kortlopende uitzettingen – Debiteuren – Liquide middelen – Overlopende activa) : Baten voor mutatie reserves).
Onbenutte belastingcapaciteit – 100% x ((140 : 120) x Redelijk tarief OZB x (waarde woningen + 2 x waarde
niet-woningen) – (tarief OZB woningen x waarde woningen + tarief OZB eigenaren niet-woningen x waarde nietwoningen + tarief OZB gebruikers niet-woningen x waarde niet-woningen gebruikers) : Baten voor mutatie
reserves).
Schuldratio - 100% x ((Langlopende leningen + Overige langlopende schuldverplichtingen + Kortlopende
leningen + Rekeningcourant kredieten + Crediteuren + Overlopende passiva) : Balanstotaal)
Uitleenquote - 100% x ((Langlopende leningen aan verbonden partijen + Langlopende leningen aan derden) :
Baten voor mutatie reserves).
Voorraadquote - 100% x ((Grond en hulpstoffen (incl. vooruitbetalingen) + Onderhanden werk inclusief
bouwgrond in exploitatie + Gereed product en handelsgoederen) : Baten voor mutatie reserves).
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11. Hoge en oplopende schuld
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10. Houdbaarheidsquote
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-1,2%

-25,0%

-34,5%
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-23,2%

-26,1%

-31,9%
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-11,3%

-36,0%

60,8%

-16,8%

9. Netto lopende lasten per inw. (hoog)

1.592

1.840

1.907

1.398

1.729

2.105
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1.452
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1.289

1.321
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9. Netto lopende lasten per inw. (laag)

-0,4%
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1.398

1.729

2.105

2.291

1.590

1.452
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1.289

1.321
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8. Onbenutte belastingcapaciteit OZB

3,1%

6,4%

4,9%

3,0%
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-1,5%

1,3%

3,1%
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7. Afhankelijkheidsratio
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6. Netto investeringsquote (hoog)
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5. Exploitatieresultaat 2017
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5. Exploitatieresultaat 2016
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5. Exploitatieresultaat 2015

6,7%

81,3%

60,1%

39,3%
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4. Schuldratio

41,8%
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40,0%

35,8%
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3. Effectieve netto schuldquote

0,7%

148,6%

-10,7%

22,8%

145,5%

78,4%

38,2%

35,5%

159,8%

143,4%

16,0%

138,6%

147,1%

164,9%

153,0%

142,6%

2. Netto schuldquote

2.482

10,9%

23,5%

8,5%

0,0%

33,8%

5,2%

22,9%

121,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,8%

0,0%

0,0%

35,3%

1. Kortgeldratio

2.482
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e
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Ten Boer
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Bijlage F. Overzicht van gemeenten met een onvoldoende, zwakke of voldoende financiële conditie.

5,9%
5,3%

108,9%
-6,8%

108,4%

41,2%

41,7%

142,6%

1,0%

2,3%

-28,2%

-0,2%

-3,4%

-32,9%

0,2%

-3,3%

3,4%

3,5%

-4,5%

2,2%

-3,4%

0,8%

-4,5%

2,2%

-3,4%

0,8%

78,5%

79,9%

70,3%

69,2%

0,3%

-0,9%

-0,1%

-0,9%

0,4%

3.180

2.112

2.080

2.177

2.862

3.180

2.112

2.080

2.177

2.862

-26,3%

-24,5%

-29,7%

-19,2%

-12,0%

0

0

0

0

1

6

6

6

6

6

6

Vlissingen
3,5%
19,0%
-11,7%

72,6%

0

Veendam
20,0%
-11,7%
4,2%

-17,5%

8,8%
56,4%
4,2%

3.029

Stadskanaal
20,9%
-5,1%

3.029

25,1%
-2,0%

-1,6%

4,8%
-1,6%

64,5%

6

Pekela
79,3%

8,5%

0

53,1%
8,5%

-18,0%

52,2%
-3,3%

2.792

7,8%
0,3%

2.792

Heerlen
-4,2%

-0,1%

84,0%

72,7%

85,3%

9,1%

86,4%
9,1%

Groningen
-2,2%

1,6%

3,3%

53,7%

6

60,7%

0

65,7%

-19,6%

10,2
%
0,0%

2.308
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2.308

13,2%
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70,7%

44,7%

-1,6%
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-1,6%
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6
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0

-3,3%
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0,7%

1.522
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1.522

39,8%

0,9%

10,7%
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-3,1%

0,0%
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4,7%

6

-1,4%

1
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2,4%

1.462
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1.462
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2,0%

-1,8%
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6
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0
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0,0%
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Het Bildt

7,4%

2,2%

6

0,4%
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0
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0,9%
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57,2%
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2.398
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4,3%
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1.910

-0,5%
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-0,8%

6,5%

9. Netto lopende lasten per inw. (laag)

1.910

6

59,8%

6,5%

8. Onbenutte belastingcapaciteit OZB

5,9%

0

20,8%

-18,2%

7. Afhankelijkheidsratio

35,5%

-27,0%

23,6%

13,0%

6. Netto investeringsquote (hoog)

-5,1%

1.660

0,0%

13,0%

6. Netto investeringsquote (laag)

-5,1%

1.660

Dantumadiel

49,0%

5. Exploitatieresultaat 2017

29,4%

6

41,2%

5. Exploitatieresultaat 2016

-0,1%

0

63,2%

5. Exploitatieresultaat 2015

3,5%

-30,5%

6,7%

4. Schuldratio

8,0%

2.398

Vianen

3. Effectieve netto schuldquote

-128,9%

Financiële Conditie Index

6

2. Netto schuldquote

-106,9%

11. Hoge en oplopende schuld

0

0,0%

-26,4%

Rozendaal

1. Kortgeldratio

10. Houdbaarheidsquote
Gemeente

Bronnen: eigen bewerking van Centraal Bureau voor de Statistiek, opendata IV-3, gemeenten, jaarrekening 2015, 2016 en 2017; jaarrekeningen
2015 en 2016 individuele gemeenten; voor de overige bronnen zie figuur 5.6 van paragraaf 5.5.
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Eindnoten
In het European System of Accounts 2010 (ESA 2010) (Europese Unie, 2013) wordt de sector overheid van een land
onderverdeeld in de drie sub sectoren centrale overheid, regionale overheden en lokale overheden. De Nederlandse
gemeenten, provincies en waterschappen worden allen gerekend tot de sub sector lokale overheden. Tot de sub
sector regionale overheden behoren bijvoorbeeld de Duitse deelstaten en de Belgische gewesten. In Nederland
wordt de centrale overheid in de regel met het Rijk aangeduid en de gemeenten, provincies en waterschappen in
de regel met decentrale overheden. In dit hoofdstuk wordt aangesloten bij de Europese indeling van ESA 2010.
Het Rijk wordt aangeduid met centrale overheid en de decentrale overheden, waaronder gemeenten, worden
aangeduid met lokale overheden.
1

Monetaire autoriteiten in Europa zijn eigendom van de overheid. De winst die de monetaire autoriteiten met
geldverruiming (monetaire inflatie) maken, is aan de overheid toe te rekenen en kan worden gezien als inkomen uit
inflatiebelasting.
2

3 De

waarde van het netto vermogen is het verschil tussen de waarde van de bezittingen en de schulden. In paragraaf
4.2 volgt een uitgebreide uitleg over het begrip netto vermogen en hoe de waarde ervan uit een vermogensbalans
is af te lezen.
In dit hoofdstuk wordt gesproken over de minister van Binnenlandse Zaken en over het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Zowel deze minister als zijn ministerie hebben in de tijd een wisselde naam, doordat steeds
andere beleidsterreinen voor enige tijd deel uit maakten van het ministerie en onder de verantwoordelijkheid van
de minister van Binnenlandse Zaken vielen. In 1931 bijvoorbeeld droeg deze minister de titel minister van
Binnenlandse Zaken en Landbouw. In bijlage B is een overzicht opgenomen van de verschillende namen van het
ministerie per tijdvak.
4

Voor de omrekening van het guldenbedrag in 1820 naar de koopkracht van dat bedrag uitgedrukt in euro’s van
het jaar 2015 is gebruik gemaakt van de omrekentool van het Internationale Instituut voor Geschiedenis te
Amsterdam. Deze tool is te vinden onder: http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php. De koopkracht in euro’s van
het jaar 2015 is afgrond.
5

6 Eigen

berekening op basis van de bevolkingsstatistieken op Statline van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Een nettering-overeenkomst tussen twee partijen is een afdwingbaar recht om vorderingen te salderen met
schulden. Deze overeenkomsten worden vaak gesloten bij het aangaan van een overeenkomst voor een lening,
waarbij de gelden van de lening door de leningnemer vooralsnog op een bankrekening bij de leninggever worden
gestald. Als de leninggever failliet gaat, kan de leningnemer op grond van de netterings-overeenkomst de vordering
van het banktegoed salderen met de lening.
7

Het netto vermogen van het System of National Accounts 2008 (Verenigde Naties, 2008) omvat de balansposten
algemene reserve, bestemmingsreserves, resultaat en voorzieningen van de vermogensbalans van een Nederlandse
gemeente. Het saldo van de balansposten algemene reserve, bestemmingsreserves en resultaat van een gemeente
wordt in Nederland aangeduid als het eigen vermogen van de gemeente.
8

Na het schrijven van de eerste versie van hoofdstuk 4 heeft de Commissie BBV het document Uitgangspunten voor
een gemodificeerd stelsel van baten en lasten provincies en gemeenten in juni 2017 vervangen door de notitie Raamwerk BBV:
het stelsel van baten en lasten (Commissie BBV, 2017). Deze nieuwe notitie in paragraaf 4.2 is niet als uitgangspunt
gehanteerd voor de kritiek op de modificaties. Hier is onder andere van afgezien, omdat de nieuwe notitie niet
9
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meer duidelijkheid verschaft over de keuzes voor het gemodificeerd stelsel en de kritiek erop uit paragraaf 4.2 niet
wegneemt.
Het toerekeningsbeginsel stelt dat voor het toerekenen van de winst aan een periode de periode waarop de
opbrengsten en kosten betrekking hebben, bepalend is. Het voorzichtigheidsprincipe stelt dat men verliezen moet
nemen, zodra ze worden geconstateerd, ook al is het verlies niet 100% zeker. Winsten hoort men pas te boeken als
voldoende zeker is dat ze worden behaald. Het realisatieprincipe stelt dat men winsten pas mag nemen als de transactie
heeft plaatsgevonden. Een transactie is pas gerealiseerd na zowel de verkoop als de aflevering. Het matchingprincipe
stelt dat men de kosten zoveel mogelijk moet verantwoorden in de periode waarin de bijbehorende opbrengsten
worden gerealiseerd. Daarbij wordt het verbruik van voorraden aan de producten toegerekend en wordt het
verbruik van productiemiddelen aan de desbetreffende periode toegerekend. Het continuïteitsprincipe stelt dat men
bij de waardering en winstbepaling moet veronderstellen dat de organisatie de activiteiten in de toekomst blijft
voortzetten. Het bestendigheidsprincipe stelt dat men soortgelijke posten en activiteiten op dezelfde wijze in de
jaarrekening moet verwerken. Eenmaal gekozen grondslagen voor waardering en winstbepaling mogen slechts
worden gewijzigd als er sprake is van bijzondere omstandigheden of dwingende redenen.
10

Gemeenten moeten tegenwoordig van de Mededingingswet voor de levering van goederen, werken en diensten
aan derden, voor zover het niet publieke taken betreffen, ten minste de integrale kostprijs in rekening brengen. In
die integrale kostprijs moet een redelijke vergoeding voor de inzet van reserves en voorzieningen voor de
financiering van de vaste activa zijn meegenomen. Gemeenten worden tegenwoordig voor een deel van hun
activiteiten dus geacht winst te maken. Deze wettelijke verplichting is bedoeld om bij de prijstelling van
gemeentelijke diensten een gelijk speelveld met het bedrijfsleven te creëren, zodat geen verstoring van de
concurrentie met private bedrijven plaatsvindt. Een winstcomponent in prijzen, rechten en heffingen van een
gemeente kan worden gezien als een verborgen belasting voor de inwoners, waaruit andere voorzieningen worden
betaald. Deze winstcomponent kan echter ook worden gezien als een pseudo-dividend voor de inwoners, omdat
daardoor voor de andere voorzieningen lagere belastingen nodig zijn.
11

Bij deze beschrijving wordt er gemakshalve aan voorbijgegaan dat de mutatie van de voorzieningen in een jaar
ook van invloed is op het financieringsresultaat. Om het argument dat bij een exploitatieresultaat van nihil het
financieringsresultaat van de exploitatierekening gelijk is aan de afschrijvingslasten en de versterking van het
financieel vermogen gelijk oploopt met het verbruik van de investeringen, beter over het voetlicht te brengen, is in
dit hoofdstuk en ook in volgende hoofdstukken op meer plaatsen sprake van deze versimpeling.
12

In 2016 stonden de volgende tien gemeenten vanwege de financiën onder preventief toezicht: Ten Boer,
Menterwolde, Heerenveen, Almelo, Haaksbergen, Apeldoorn, Beuningen, Gemert-Bakel, Middelburg en
Vlissingen.
13

De belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen is hier gelijk aan het absolute bedrag van het zogenaamde
bevroren rekentarief van de algemene uitkering, dat in 1997 f. 15,63 per 5.000 gulden waarde woningen en nietwoningen bedroeg, maal de waarde woningen en niet-woningen. De uitkomst hiervan moest voor de berekening
van de belastingcapaciteit onroerende-zaakbelastingen vervolgens worden verminderd met de perceptiekosten en
de apparaatskosten voor de inning van de onroerende-zaakbelastingen en met het bedrag aan kwijtscheldingen.
14

In paragraaf 3.4 zijn de onderzoeken naar de toekomstige financiële ruimte van gemeenten van Allers & Steiner
(2014) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het FOG (Tweede Kamer, 2014-2015,
34000 B nr. 2) aangehaald. Beide onderzoeken veronderstellen dat bestemmingsreserves die op de
exploitatierekening worden ingezet, baten zijn en beide onderzoeken kijken alleen naar de toekomstige
ontwikkeling van de baten en lasten. De kritiek op de COELO-methode (Gerritsen, 2007) is daarom ook van
15
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toepassing op deze onderzoeken van Allers & Steiner en het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
In de historische reeks van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland van het Centraal Bureau voor
de Statistiek ontbreken de gegevens van 1900 tot en met 1920. Voor deze gegevens is het bbp uit de bijlage Lange
tijdreeksen voor overheidsfinanciën MEV 2017 bij de Macro Economische Verkenning 2017 van het Centraal Planbureau
(2016b) gebruikt. Voor het jaar 1951 en eerder zijn geen gegevens bekend over het prijspeil bbp. Voor de
berekening van het reële bbp per inwoner is daarom het nominale bbp gecorrigeerd met de consumenten prijsindex
uit de historische reeksen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
16

Met het monetaire systeem van Bretton Woods werd de waarde van meerdere nationale munten in de wereld
vastgekoppeld aan de waarde van de dollar. De waarde van de dollar zelf was op zijn beurt gekoppeld aan de waarde
van goud tegen een vaste wisselkoers van 35 dollar voor 31,10 gram goud. De Verenigde Staten lieten vervolgens
voor het financieren van onder andere de Vietnam-oorlog de hoeveelheid dollars flink groeien. Er ontstonden
tekorten op de handelsbalans en inflatie en de goudvoorraad van de Verenigde Staten dekte niet meer het aantal
dollars in buitenlandse handen. Hierdoor werd het monetaire systeem van Bretton Woods onhoudbaar.
17

De notitie van het Centraal Planbureau meldt dat het gemeentelijk aandeel in de afkoopsom van de
bruteringsoperatie 4,9% van het bruto binnenlands product bedraagt.
18

Uit de conclusies van deze paragraaf zal blijken dat gemeenten voor een positieve solvabiliteitsratio gemiddeld
genomen positieve exploitatieresultaten moeten realiseren. Financieringstekorten zijn bij een positieve
solvabiliteitsratio daarom hoofdzakelijk door de netto-investeringen ontstaan. Nagenoeg alle Nederlandse
gemeenten hebben een positieve solvabiliteitsratio, zodat gemeenten hoofdzakelijk geld hebben geleend voor
investeringen in bezit dat op de vermogensbalans is geactiveerd. Wil een gemeente bij een positief eigen vermogen
voor exploitatie-uitgaven lenen, dan moet het exploitatietekort groter zijn dan de afschrijvingslasten.
19

20 Hierbij

wordt er gemakshalve aan voorbij gegaan dat de vorming en inzet van voorzieningen dit beeld verstoren.
De vorming van voorzieningen verlagen het exploitatieresultaat, maar zijn geen uitgaande financieringsstroom. Bij
de inzet van voorzieningen is wel sprake van een uitgaande financieringsstroom, maar deze inzet gaat buiten de
exploitatierekening om.
In paragraaf 2.3 is de studie van het Centraal Planbureau (2000) naar de vergrijzing aangehaald. Op deze studie
over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op de lange termijn was kritiek van Thio (2002). Een kleine
wijziging van de variabelen inflatie, rente en economische groei leidde tot een tegengestelde uitkomst, namelijk
houdbare overheidsfinanciën bij ongewijzigd beleid. De studie van het Centraal Planbureau ging ook uit van een
hogere stijging van de overheidsinvesteringen dan de groei van de overheidsinkomsten. Van Schaik (2004) merkt
op dat met deze aanname en de lange termijn waarover de berekening zich uitstrekt, de uitkomst onhoudbare
overheidsfinanciën bij ongewijzigd beleid bij voorbaat al voor een aanzienlijk deel in de berekening ligt opgesloten.
21

In de werkelijkheid is het wel zo dat de gemeente zelf en de centrale overheid voortdurend besluiten nemen over
de taakopvatting van gemeenten. Door investeringsbesluiten van een gemeente vinden voortdurend technologische
vernieuwing en (kleine) wijzigingen van de kapitaalintensiviteit plaats.
22

Gemeenten kunnen de omzetbelasting (btw) die ze hebben betaald bij de inkoop van goederen en diensten,
declareren bij het BTW-compensatiefonds van de centrale overheid. Hoewel deze gedeclareerde btw strikt
genomen inkomsten uit overdrachten van de centrale overheid zijn, boeken gemeenten deze btw netto. De uitgaven
aan btw bij de inkoop van goederen en diensten worden door gemeenten niet als lasten geboekt en de gedeclareerde
btw daarom niet als baten.
23
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Door een verwisseling van de algemene uitkering van Midden-Delfland met die van Midden-Drenthe in de
spreadsheet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties noemen Allers en Kwakel hier
Midden-Delfland in plaats van Blaricum als de gemeente met het kleinste bedrag aan overdrachten per inwoner.
24

Het verklaringspercentage van 95% voor de specifieke uitkeringen die in beeld zijn gebracht, komt lager uit dan
men op basis van tabel 5.3 zou verwachten. Dat komt doordat de gelden voor de vangnetregeling van 61,3 miljoen
euro van de specifieke uitkering voor de bijstandsverstrekking niet bij de cijfers over verdeling van dit budget zijn
verwerkt. De vangnetregeling gaat ten koste van het macrobudget van deze specifieke uitkering.
25

Dit bedrag is berekend uit de dalende bijdrage per werknemer van 400 euro in 2015 en 1.000 euro in 2016 maal
het aantal werknemers van 90.000. Dit geeft 90.000 x (400 euro + 1.000 euro) = 126 miljoen euro.
26

Dit percentage van 14,9% voor het vliegwieleffect wordt verkregen door een 1% inkomstendaling te delen door
het aandeel van de onroerende-zaakbelastingen in de baten van 6,7%.
27

Eigen berekeningen op basis van de spreadsheet met de belastinggegevens bij de Atlas van de lokale lasten 2016
(COELO, 2016), het rekentarief uit de meicirculaire gemeentefonds 2015 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2015) en de baten voor mutatie van de reserves uit de gemeentelijke jaarrekeningen 2016.
28

De wetgever vindt dat bij de verdeling van de algemene uitkering niet voor verschillen in opgebouwd vermogen
moet worden verevend, en weegt daarom verschillen in rentebaten niet mee bij het bepalen van de verdeelsleutels
van deze uitkering (Wassenaar, 2005). Dat gebeurt echter door de methodiek van de bespaarde rente die gemeenten
hanteren, wel.
29

In 2016 heeft een discussie plaatsgevonden over het samenvoegen van de overheidsbanken Bank Nederlandse
Gemeenten, Nederlandse Waterschap Bank en FMO. Bij die discussie werd gesproken over de spread van de rente
waartegen de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschap Bank zich financieren ten opzichte
van de rente op staatsleningen. De gemiddelde spreads bedroegen voor deze banken respectievelijk 30 basispunten
en 28 basispunten (Bank Nederlandse Gemeenten, 2016). Deze spread plus de bankkosten en de winst uit het
renteresultaat voor de desbetreffende sectorbank vormen het verschil tussen de rente van leningen aan gemeenten
en de rente op staatsleningen.
30

31 De

primitieve begroting is de begroting die voorafgaand aan het rekeningjaar door de raad wordt vastgesteld.

Het lineaire verband tussen de schuldratio en de netto schuldquote is met een R-kwadraat van 0,69 sterker dan
het lineaire verband tussen de solvabiliteitsratio en de netto schuldquote, dat een R-kwadraat heeft van 0,59. Het
lineaire verband tussen de schuldratio en de effectieve netto schuldquote is met een R-kwadraat van 0,73 nog
sterker.
32
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De vergelijking van het lineaire verband luidt: effectieve netto schuldquote = 1,7219 x schuldratio - 0,5982. Bij
een schuldratio van 100% volgt hieruit een effectieve schuldquote van 112,4%.
34

Met deze versimpeling wordt er van uitgegaan dat het gewogen gemiddelde van de afschrijvingstermijnen van
de investeringen van elk van de overheidslagen hetzelfde bedraagt. De netto-investeringen zijn naast de groei en
de hoogte van de investeringen ook afhankelijk van de afschrijvingstermijnen (zie paragraaf 5.3).
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