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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33961 

Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare 

overheidsfinanciën 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 10 maart 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie 

van de ChristenUnie stemde tegen. 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel A 

7 (Koolmees c.s.) dat regelt dat decentrale overheden alleen een sanctie kunnen krijgen  

als de Nederlandse staat een sanctie krijgt op grond van Europese regelgeving ten aanzien  

van de normering van het EMU-saldo en de EMU-schuld 

 

Dit amendement regelt dat decentrale overheden alleen een sanctie kunnen krijgen als de  

Nederlandse staat een sanctie krijgt op grond van Europese regelgeving ten aanzien van  

de normering van het EMU-saldo en de EMU-schuld.  

 

In de nota van wijziging bij voorliggend wetsvoorstel stelt de regering voor om het in  

laatste instantie kunnen opleggen van kortingen aan de decentrale overheden uit hoofde  

van het correctiemechanisme pas toe te passen als op realisatiebasis sprake is van een  

overschrijding van de tekortnorm. Gebruikmaken van cijfers op realisatiebasis voorkomt  

dat een geraamde overschrijding van de tekortnorm leidt tot sancties.  

 

Doordat sancties op grond van de nota van wijziging alleen op basis van realisatiecijfers  

kunnen worden opgelegd, is het alleen mogelijk om sancties op te leggen als het  



 blad 2 

 

 

betreffende begrotingsjaar reeds achter de rug is. Daarmee verdwijnt de functie van de  

sanctie als ultimum remedium om voorafgaand aan het begrotingsjaar het EMU-saldo van  

de decentrale overheden te beheersen. 

 

Nu de functie om vooraf het EMU-saldo te beheersen verdwijnt, zien indieners geen reden  

om een zelfstandige sanctiebevoegdheid voor de regering ten aanzien van decentrale  

overheden te handhaven. Als het Nederlandse EMU-saldo vanwege een te groot tekort van  

de decentrale overheden niet aan de Europese eisen voldoet, maar Nederland toch geen  

sanctie krijgt op grond van Europese regelgeving, achten indieners het overbodig om toch  

een sanctie op te leggen aan decentrale overheden. Een dergelijke sanctiebevoegdheid  

voor het Rijk past niet bij de autonome begrotingsverantwoordelijkheid van decentrale  

overheden. 

Verworpen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, 50PLUS, D66,  

GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

 

Artikel I, onderdeel A 

8 (Schouten en Omtzigt) waarmee alleen maatregelen kunnen worden getroffen indien  

deze de investeringsopgaven van de decentrale overheden niet frustreren 

 

Dit amendement regelt dat de maatregelen die als sluitstuk van het correctiemechanisme,  

na bestuurlijk overleg, bij algemene maatregel van bestuur kunnen worden gesteld, geen  

inperking mogen behelzen van de mogelijkheid voor decentrale overheden om te  

investeren.  

Indieners zijn van mening dat de ruimte voor decentrale overheden om te investeren niet  

beperkt mag worden door de Wet houdbare overheidsfinanciën. Echter in de memorie van  

toelichting van onderhavig wetsvoorstel stelt het kabinet expliciet dat het faseren van  

investeringen van decentrale overheden onderdeel kan zijn van het opleggen van  

maatregelen aan de decentrale overheden. Dit achten indieners ongewenst en niet in lijn  

met de Kamerbreed gesteunde motie Van Hijum (Kamerstukken II 2012/13, 33 416, nr.  

26). 

Verworpen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, 50PLUS, D66,  

GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

 

Bij dit wetsvoorstel hebben geen stemmingen over moties plaatsgevonden. 

 


