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Geachte commissieleden, 

Bij u in behandeling is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën 

(Kamerstukken 2013-2014, nr. 33961). Het wetsvoorstel beoogt de sanctiemogelijkheid uit de huidige wet 

te vervangen door de bevoegdheid voor het kabinet om bij AMvB maatregelen ter verbetering van het 

EMU-saldo op te leggen aan de decentrale overheden. Ondanks dat u tijdens de procedurevergadering 

besloten hebt een blanco verslag uit te brengen, geven wij u graag in overweging het wetsvoorstel toch in 

behandeling te nemen. In deze brief vindt u de gezamenlijke reactie van de provincies, gemeenten en 

waterschappen op het wetsvoorstel. 

Algemeen 

Zoals u bekend hebben wij als decentrale overheden een principieel bezwaar tegen de sanctiemogelijkheid 

uit de huidige wet, die kan worden toegepast terwijl Nederland als lidstaat van de Europese Unie geen 

sanctie uit Brussel krijgt. Wij zijn van mening dat het staatsrechtelijk onjuist is dat overheden elkaar op 

grond van nationale afspraken sancties kunnen opleggen in een situatie dat ons land aan zijn internationale 

verplichtingen voldoet. Daarom waarderen wij het dat het kabinet met een alternatief voor de huidige 

sanctiemogelijkheid komt. We hebben echter nog wel enkele bezwaren tegen het huidige voorstel en 

vragen u deze tijdens de behandeling van het wetsvoorstel naar voren te brengen. 

Geen beperking van investeringen 
De door de Tweede Kamer aangenomen ‘motie Van Hijum’ roept het kabinet op te voorkomen dat de Wet 
Hof invloed heeft op de investeringen van de decentrale overheden. De minister van Financiën heeft enkele 
malen in zowel Tweede als Eerste Kamer uitgesproken dat de Wet Hof deze investeringen niet zal 
beperken. Daarom gaan wij er ook vanuit dat de maatregelen die ter verbetering van het EMU-saldo zullen 
worden afgekondigd geen betrekking zullen hebben op de investeringen van de decentrale overheden. In 
de Memorie van Toelichting wordt echter het opleggen van het faseren van investeringen expliciet 
genoemd als mogelijk correctiemechanisme, hetgeen in strijd is met de motie Van Hijum. 

Geen kortingen 

In de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel staat dat de kabinetsmaatregelen ook ‘kortingen op de 

decentrale overheden´ kunnen betreffen. Omdat daarmee de financiële sanctie van de huidige wet weer 

terug zou zijn en derhalve onze problemen met de huidige wet niet opgelost worden, zijn wij van mening 

dat deze passage moet worden geschrapt. Kortingen kunnen in dezen niet aan de orde zijn. 

Geen maatregelen op grond van ramingen 

Wij zijn het eens met de lijn uit het wetsvoorstel dat het kabinet alleen tot maatregelen kan besluiten als 

sprake is van meerjarige overschrijding van de ruimte in het EMU-tekort door de decentrale overheden. 

Omdat het zal gaan om maatregelen met grote consequenties voor de decentrale overheden die in hun 

autonomie ingrijpen, zijn wij van mening dat deze alleen aan de orde kunnen zijn als deze overschrijding 
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blijkt uit harde realisatiecijfers. Ramingen van het CPB, die volgens artikel 6 van het wetsvoorstel ook 

aanleiding voor kabinetsmaatregelen kunnen zijn, vormen hiervoor een te onbetrouwbare basis. 

Een afschrift van deze brief sturen wij aan de Ministers van Financiën, BZK en I&M. 

 

 

Hoogachtend, 

   
 

J.W. Remkes      A. Jorritsma-Lebbink  

Voorzitter Interprovinciaal Overleg  Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

mr.drs. P.C.G. Glas 

Voorzitter Unie van waterschappen 

 
 


