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Bij brief van 21januari jI. heeft u ons een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Houdbare Over
heidsfinanciën ter consultatie voorgelegd. Het voorstel beoogt de sanctiemogelijkheid uit de
huidige wet te vervangen door de bevoegdheid om bij of krachtens AMvB maatregelen ter ver
betering van het EMU-saldo op te leggen aan de decentrale overheden. In deze reactie stellen
wij een alternatief voor deze maatregelen voor en vindt u onze overige opmerkingen over het
wetsvoorstel. Wij gaan er vanuit dat u in uw uiteindelijke voorstel rekening houdt met onze in
breng.

Onze mening
Zoals u bekend hebben de waterschappen een principieel bezwaar tegen de sanctiemogelijk
heid uit de huidige wet, die kan worden toegepast terwijl Nederland als lidstaat van de Europe
se 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 ook dat u nu zelf met een alternatief voor de huidige sanctiemoge
lijkheid komt. Echter, wij vinden dat uit het huidige voorstel te weinig gezamenlijkheid naar vo
ren komt. Het voorstel ademt wat ons betreft te weinig uit dat houdbare overheidsfinanciën de
gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van Rijk en decentrale overheden. Het voorstel gaat
naar onze mening te veel uit van het door het kabinet opleggen van maatregelen aan decentra
le overheden en wij zien dit als een ongewenste inperking van onze autonomie.

Ons voorstel
Graag zien wij dan ook dat in het huidige wetvoorstel de mogelijkheid voor het kabinet om ons
maatregelen op te leggen wordt vervangen door een gezamenlijk ‘plan ter verbetering van het
EMU-saldo van de decentrale overheden’. Wanneer de situatie omtrent het EMU-saldo een
dergelijk plan noodzakelijk maakt, zouden wij hiertoe als sector zelf een aanzet willen doen.
Samen met het kabinet zouden we deze aanzet kunnen omzetten in een definitief verbeterplan.
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Voor dit plan zou vervolgens dezelfde vervolgprocedure kunnen gelden als beschreven in het
huidige wetsvoorstel: het plan wordt vervat in een AMvB die in het Staatsblad wordt geplaatst,
de Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd, waarna de AMvB op zijn vroegst na vier weken
in werking treedt.

Onze overige opmerkingen
In uw voorstel staat dat tot maatregelen besloten kan worden als uit de ramingen van het CPB
of de realisatie zoals geregistreerd door het CBS blijkt dat de collectieve ruimte van de decen
trale overheden in het EMU-tekort wordt overschreven. Omdat het zal gaan om maatregelen
met grote consequenties voor de decentrale overheden, zijn wij van mening dat deze alleen aan
de orde kunnen zijn als harde realisatiecijfers de noodzaak daarvan aantonen. Ramingen van
het CPB vormen hiervoor echt onvoldoende basis.
In uw voorstel staat dat de maatregelen ‘bij of krachtens AMvB’ worden gesteld. Wij zijn van
mening dat dit alleen bij AMvB’ kan, zodat het parlement zich een goed oordeel over de maat
regelen kan vormen.
In de toelichting op uw voorstel staat dat de kabinetsmaatregel ook kortingen op de decentrale
overheden’ kan betreffen. Omdat daarmee de financiële sanctie van de huidige wet weer terug
zou zijn, zijn wij van mening dat deze passage moet worden geschrapt.

Een afschrift van deze brief sturen wij aan de Minister van BZK, de Minister van l&M, de Vere
niging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg.

Hoogachtend,

mr. drs. P.C.G. Glas . Vermuë
Voorzitter
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