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*1510244* 
Onderwerp 

Stand van zaken uitvoering ‘financieel akkoord’ (uitvoering motie 3 d.d. 6 fe-
bruari 2013) 
 
 
Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten informeren over de stand van zaken van de uitvoering  van het 
zogenoemde ‘financieel akkoord’      
 

Toezegging/motie/amendement: 

Betreft de uitvoering van motie nr. 3 (onderhandelaarsakkoord Financiën tussen 
Kabinet en IPO/VNG/Unie van Waterschappen), zoals aangenomen in de Staten-
vergadering van 6 februari 2013.       
 

Inleiding: 

Op 6 februari 2013 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen naar aan-
leiding van het ‘onderhandelaarsakkoord Financien’ waarin het college wordt 
opgedragen om: 
 De gevolgen van het akkoord bij de behandeling van de Perspectiefnota voor 

te leggen aan Provinciale Staten; 
 Zich in te spannen in contacten met het rijk en IPO om de negatieve gevol-

gen van het akkoord voor de positie van de provincies zoveel mogelijk te be-
perken; 

 De positie van Flevoland voor te leggen aan Provinciale Staten, voordat 
overgegaan wordt tot medewerking aan verdere regeringsvoornemens op dit 
onderwerp, in IPO verband of anderszins. 

Hieronder wordt gerapporteerd over de uitvoering van deze motie. 
    
Mededeling: 

In de Perspectiefnota 2013-2017 is gerapporteerd over de inhoud van het akkoord 
en de voorlopige gevolgen voor Flevoland. Daar is aangegeven dat het akkoord 
verder wordt uitgewerkt door het Rijk in samenspraak met de medeoverheden.  
In IPO-verband wordt getracht om de negatieve gevolgen van het akkoord voor de 
positie van de provincies zoveel mogelijk te beperken. Wij leveren daaraan onze 
bijdrage.  
 
Het akkoord bevat drie deelonderwerpen, de invoering van de Wet Hof, het 
verplichte schatkistbankieren en de instandhouding van het BTW compensatie-
fonds. Over de huidige stand van zaken van de uitwerking van deze drie deelon-
derwerpen wordt hieronder nadere informatie gegeven.   
 
Stand van zaken deelonderwerpen 
 
Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) 
De Wet Hof regelt de medeverantwoordelijkheid van decentrale overheden  voor 
het terugdringen en beheersen van het Nederlandse begrotingstekort (het EMU 
saldo). De wet is op 23 april door de Tweede Kamer aangenomen met enkele 
aanpassingen en inmiddels aangeboden aan de Eerste Kamer. 
 
Beheersing EMU-saldo 
In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 22 mei j.l. is afge-
sproken dat een ambtelijke werkgroep ‘EMU-saldo’ opties voor verbetering van 
de kwaliteit van de ramingsgegevens inventariseert en beziet of meerjarige 
beheersing van het saldo een plek kan krijgen in het beheersinstrumentarium. 
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Eventuele besluitvorming hierover zal in het Bofv van september plaatsvinden. Het jaar 2013 wordt 
gezien als proefjaar om uit te proberen hoe de beheersing van het EMU-saldo kan worden vormge-
geven, zo is in het voorjaars-Bofv 2012 afgesproken.  
 
Beperking investeringsruimte 
In het plenair debat in de Tweede Kamer heeft minister Dijsselbloem aangegeven dat de Wet Hof 
volgens hem niet leidt tot beperking van de investeringsruimte. Hij verwacht dat de huidige totale 
EMU ruimte voor decentrale overheden voldoende zal blijken te zijn. De gedachte daarbij is dat 
pieken en dalen in investeringen zich tussen de jaren en overheidslagen uitmiddelen waardoor alle 
decentrale overheden samen binnen de norm blijven. De decentrale overheden zien dit anders. 
 
Verdeling EMU-ruimte decentrale overheden 
De decentrale overheden hebben een toegestane EMU ruimte van 0,5% binnen de 3% die voor Ne-
derland geldt. Op dit moment is hiervan 0,07% toegewezen aan de provincies. In de Wet Hof wordt 
de 0,5% voor het totaal van decentrale overheden gehanteerd, zonder uitsplitsing. 
 
Het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo) is in 
opdracht van IPO, VNG en UvW gestart met het onderzoek naar de verdeling van de 
EMU-ruimte over gemeenten, provincies en waterschapen. Het onderzoek 
moet twee resultaten opleveren: 
1. Een objectieve en rechtvaardige verdeling voor 2014 en 2015 van de EMUtekortruimte 
van 0,5 % BBP over de gemeenten, provincies en waterschappen.  
2. Een doorkijk naar de benodigde EMU-tekortruimte voor de decentrale overheden 
na 2015. 
Het IPO heeft in een brief de VNG en de UvW gewezen op de afspraak dat als er 
geen onderlinge overeenstemming wordt bereikt over de verdeling er ook geen 
onderlinge verdeling van de macronorm van 0,5 % BBP zal zijn. Er kan dus niet worden 
teruggevallen op de huidige verdeling. 
 
Behandeling in Eerste Kamer 
Het IPO heeft in juni 2013 in een brief de Vaste Kamercommissie voor Financiën van de Eerste 
Kamer gewezen op de principiële bewaren tegen de Wet Hof, zoals de inbreuk op de autonomie, de 
beperking van de investeringsruimte en tevens gepleit voor een horizonbepaling in de wet.  
 
Schatkistbankieren 
Het kabinet streeft ernaar om schatkistbankieren voor decentrale overheden voor het einde van 
2013 in te voeren. Vanaf dat moment dienen overtollige middelen te worden aangehouden bij het 
rijk. Dit moet bijdragen aan een verlaging van de staatschuld. Het wetgevingstraject is nog niet 
afgerond. Binnen het schatkistbankieren is een beperkt drempelbedrag per individuele gemeen-
te/provincie uitgezonderd; het gaat slechts om circa € 1,5 miljoen voor Flevoland. Daarnaast blijft 
er een mogelijkheid voor overheden om onderling uit te lenen. Hierdoor zou een iets beter rende-
ment kunnen worden behaald. Dit is niet toegestaan aan “eigen gemeenten en waterschappen”, 
dat wil zeggen aan overheden waarmee een toezichtrelatie bestaat. Het argument van het IPO dat 
door het uitlenen via vermogensbeheerders de provincie op voldoende afstand staat van de ge-
meente of het waterschap, heeft bij de minister niet tot een ander standpunt geleid 
 
De minister wil de lijst van uitzonderingen verder zeer beperkt houden. De discussie gaat daarbij 
met name over streekrekeningen voor maatschappelijke doelen waarbij de Rabobank een opslag op 
de rente geeft. Ook Flevoland heeft zo’n rekening. De zorg van de minister is vooral dat dit de deur 
open zet naar constructies om het schatkistbankieren te ontwijken. Hij heeft hierop dan ook in 
eerste instantie afwijzend gereageerd.  
 
Behandeling in Tweede Kamer 
Het IPO heeft in juni 2013 in een brief aan de Tweede Kamer gewezen op de inbreuk op de auto-
nomie van provincies, de opbrengstenderving, de ongewenste beperking van het onderling uitlenen 
en tevens gepleit voor een horizonbepaling in de wet.    
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BTW-compensatiefonds 
Het kabinet had aanvankelijk het voornemen om het BTW compensatiefonds (BCF) af te schaffen. In 
het akkoord is echter afgesproken het BCF te handhaven, maar de bestaande tekorten erop te 
verhalen op de decentrale overheden. Daarnaast wordt het BCF gemaximeerd, waarbij toekomstige 
over- en onderschrijdingen worden verrekend met de uitkeringen uit Gemeente en Provinciefonds.     
 
Maximering 
Het IPO heeft voorgesteld om BTW declaraties van samenwerkingsverbanden voortvloeiend uit 
rijksbeleid , zoals de Rud’s buiten de maximering te houden. Dit naar aanleiding van een eerdere 
uitspraak van staatssecretaris Weekers dat deze samenwerkingsverbanden leiden tot extra niet-
voorziene BTW-inkomsten voor het Rijk en daarom buiten de maximering kunnen blijven. Minister 
Dijsselbloem verwacht echter dat het plafond van het BTW-compensatiefonds niet zal worden 
overschreden en er dus geen probleem is.  
 
Samenwerkingsverbanden 
In overleg met ministerie en VNG wordt gekeken naar wat de compensabele BTW 
effecten van samenwerkingsverbanden door nieuwe decentralisatie zijn. Wanneer hiervan sprake 
is dan zal het plafond hiermee moeten worden verhoogd  
 
Het vervolg 

Indien zich relevante nieuwe ontwikkelingen voordoen zullen Provinciale Staten hierover worden 
geïnformeerd, bij voorkeur en voor zover mogelijk via de reguliere P&C documenten.      
 
Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t.      
 
Verdere informatie 

n.v.t.      
 
  


