
Geachte heer Plasterk, 

Wij danken u voor de consultatie van het concept voor de herziene Handleiding artikel 12 Financiele-
verhoudingswet voor het jaar 2016. Het doet ons een deugd te lezen dat in de handleiding 
bepalingen zijn opgenomen om de vijf financiële kengetalen die gemeenten binnenkort verplicht 
moeten opnemen in de paragraaf weerstandsvermogen van de gemeentebegroting en de 
gemeenterekening, te betrekken bij het oordeel over toelating tot de artikel 12 procedure en de 
eventuele toekenning van saneringssteun ten laste van het gemeentefonds.  

Bij deze oordelen over toelating tot de artikel 12 procedure en het toekennen van artikel 12 
saneringssteun ten laste van het gemeentefonds werd tot nu toe weinig aandacht besteed aan (de 
ontwikkeling) van de financiële vermogenspositie van een gemeente. Met de kengetallen 
solvabiliteitsratio, netto schuldquote exclusief en inclusief uitgeleende gelden en voorraadquote 
komt hierin verandering. Daarmee kan beter worden beoordeeld of een gemeente door aanvullend 
geld te lenen de problemen kan oplossen zonder dat saneringssteun nodig is. Of dat een gemeente 
juist geen ruimte of een beperkte ruimte heeft voor aanvullende leningen om de problemen op te 
lossen.  

De omvang van de (vrije) reserves in de vorm van eigen vermogen waar tot nu toe voor een oordeel 
over de vermogenspositie op de balans van een gemeente wordt gevaren, geeft een slecht beeld van 
de omvang van de financiële vermogenspositie, oftewel de hoogte van de (netto-)schulden van een 
gemeente. De hoogte van deze reserves zijn namelijk sterk afhankelijk van het activeringsbeleid van 
een gemeente en ook hangt de hoogte van de schuld juist sterk samen met hoogte van de 
investeringen in het verleden en veel minder met omvang van de reserves.  
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Bij het alleen varen op een oordeel over de reserves in de vorm van eigen vermogen bestaat er een 
reële kans dat een gemeente saneringssteun uit het gemeentefonds ontvangt, terwijl deze vanwege 
een bescheiden schuldpositie daar zelf aanvullend geld voor kan lenen. Of omgekeerd dat van een 
gemeente bij de sanering van de financiën wordt gevraagd te veel aanvullend geld te lenen.  

Wij merken op dat de handleiding bij het bepalen van de hoogte van de saneringssteun nog steeds 
als norm hanteert dat van een gemeente kan worden geëist dat de vrije reserves in de vorm van 
eigen vermogen worden aangewend tot een ondergrens van 2 % van de uitkering uit het 
gemeentefonds en de OZB capaciteit. Nu is dit zogenaamde inzetten van reserves bij een gegeven 
bezitsomvang op de balans daadwerkelijk het aangaan van meer schuld door tekortfinanciering. Met 
het gegeven dat deze reserves een slecht beeld geven van de financiële vermogenspositie op de 
balans zien wij graag dat u deze norm heroverweegt. In de plaats hiervan kunnen naar onze mening 
beter normen op basis van de drie financiële kengetallen over de financiële vermogens positie 
worden gebruikt.  

De basis voor bepalingen in de handleiding zijn paragraaf 2.4 van het Besluit financiële verhouding 
2001 en de Regeling aanvullende uitkering gemeentefonds. De vijf financiële kengetallen hebben in 
de regeling aanvullende uitkering gemeentefonds nog geen plaats gekregen. Daarmee ontbreekt een 
directe wettelijke grondslag voor het gebruik van de vijf financiële kengetallen bij de artikel 12 
procedure. Het is naar ons inzicht wenselijk dat deze directe grondslag er wel is. Wij roepen u op de 
regeling op dit punt aan te passen.  

 
Hoogachtend, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
J. Kriens 
Voorzitter directieraad 
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