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33 961 Aanpassing van het sanctiemechanisme voor 
decentrale overheden van de Wet houdbare 
overheidsfinanciën 

Nr. 2  VOORSTEL VAN WET 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het 

sanctiemechanisme voor decentrale overheden uit de Wet houdbare 
overheidsfinanciën te vervangen door een correctiemechanisme; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Wet houdbare overheidsfinanciën wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel 6 komt te luiden: 

Artikel 6: Correctiemechanisme decentrale overheden  

1. Indien uit de ramingen van het CPB of uit realisaties van het CBS 
blijkt dat het collectief aandeel in het EMU-saldo van de decentrale 
overheden gezamenlijk, bedoeld in artikel 3, zesde lid, meerjarig wordt 
overschreden, kunnen na bestuurlijk overleg, bij algemene maatregel van 
bestuur maatregelen worden gesteld ter naleving van het vastgestelde 
resultaat in termen van het collectief aandeel in het EMU-saldo van de 
decentrale overheden gezamenlijk, als bedoeld in artikel 3, zesde lid. 

2. Een krachtens het eerste lid vastgestelde algemene maatregel van 
bestuur treedt niet eerder in werking dan vier weken na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt 
onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal. 
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B

In artikel 9 vervallen de zinsneden «het toepassen van een korting,» en 
«artikel 6».
  

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Financiën, 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
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