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Onderwerp: Onderhandelaarsakkoord Financiën decentrale overheden 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

 

Op vrijdag 18 januari 2013 heeft bestuurlijk overleg tussen het kabinet en delegaties van IPO, VNG en 

UvW plaatsgevonden over een drietal grote financiële dossiers, te weten de Wet Houdbare 

Overheidsfinanciën, het schatkistbankieren en het BTW-compensatiefonds. Door de partijen is een 

onderhandelaarsakkoord bereikt. Zoals toegezegd in de commissie BEM informeren wij u bij deze 

over ons standpunt ten aanzien van dit akkoord en de consequenties voor de provincie Utrecht.  

 

Essentie van het onderhandelaarsakkoord 

 

Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) 

De intentie is dat het EMU-tekort van decentrale overheden in 2017 is gedaald tot 0,2% van het BBP. 

In 2014 en 2015 mogen decentrale overheden nog een tekort hebben van 0,5%. De afspraak is om te 

werken met een ambitieniveau dat leidt tot een lager begrotingstekort, maar pas bij overschrijding van 

een ruimere norm (0,5%) over te gaan tot landelijke bijsturing. Bovendien zullen deze kabinetsperiode 

geen boetes opgelegd worden door het rijk. 

Over de onderlinge verdeling van de 0,5% maken VNG, IPO en UvW dit jaar afspraken. Het kabinet 

komt de decentrale overheden tegemoet door (tijdelijk) wat meer ruimte te bieden voor EMU-tekorten.  

 

Verplicht schatkistbankbankieren 

Verplicht schatbankieren voor medeoverheden wordt ingevoerd, maar met twee aanvullende 

afspraken. Allereerst wordt het mogelijk om uit te lenen aan andere overheden. Daarnaast is er een 

drempelbedrag afgesproken voor het uitzetten van overtollige middelen bij het rijk. Overigens is het 

niet toegestaan om als provincie geld uit te lenen aan gemeenten waar wij financieel toezicht op 

houden (d.w.z. alle Utrechtse gemeenten). 

 

BTW-compensatiefonds (BCF) 

Het kabinet is bereid af te zien van de voorgenomen afschaffing van het BCF. De bezuiniging van € 

550 mln wordt gerealiseerd door het Gemeente-en Provinciefonds te korten (€ 200 mln in 2014 en € 

550 mln vanaf 2015). Bovendien wordt het jaarlijkse rijksbudget voor het BCF gemaximeerd. Dat 

betekent dat het bedrag dat medeoverheden meer of minder declareren dan het maximale budget wordt 

verrekend met het Gemeente-en Provinciefonds. 
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Consequenties voor de provincie Utrecht 

 

De korting op het Provinciefonds als gevolg van het niet afschaffen van het BCF  zal voor de 

provincie Utrecht, op basis van huidige inschattingen, ca. € 3 mln bedragen vanaf 2015. Daarnaast is 

er vanaf 2014 al sprake van een korting op het Provinciefonds van € 2 mln  omdat de provincie zelf de 

BTW-verhoging van 19% naar 21% moet bekostigen. Deze cijfers zullen in de Voorjaarsnota 2013 

worden meegenomen. In de meicirculaire 2013 van het Provinciefonds komt meer duidelijkheid over 

de exacte bedragen. 

 

Wat betreft de wet HOF zijn de consequenties voor de provincie Utrecht op dit moment nog niet goed 

aan te geven omdat de EMU-norm van 0,5% BBP voor medeoverheden nog verdeeld moet worden 

over gemeenten, provincies en waterschappen. Zeker is wel dat er met de wet HOF een nieuwe norm 

wordt geïntroduceerd, die ons als decentrale overheden in onze beleidsvrijheid zal beperken en 

waarmee we terdege rekening mee moeten houden.  

 

Wat betreft het verplicht schatkistbankieren heeft u vorig jaar reeds besloten om vrijwillig over te gaan 

op schatkistbankieren. Dit besluit was ingegeven vanuit het risicoperspectief en niet vanuit het 

rendementsperspectief. Dit onderdeel van het akkoord heeft daarom geen consequenties voor Utrecht. 

 

Standpunt van Gedeputeerde Staten 

 

Wij stemmen in met het onderhandelaarsakkoord. Hoewel wij principiële bezwaren hebben tegen de  

inbreuk op de autonomie en de open huishouding van de provincies, zijn de afspraken in het 

onderhandelaarsakkoord voor ons aanvaardbaar. Met dit akkoord is voor een deel tegemoet gekomen 

aan de bezwaren van de lokale overheden tegen de voornemens in het Regeerakkoord. 

 

Financiële consequenties 

 

De financiële consequenties zoals hierboven beschreven worden meegenomen in de Voorjaarsnota 

2013.  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

 

In de vergadering van het IPO-Bestuur van 31 januari 2013 wordt een definitief besluit genomen over 

het onderhandelaarsakkoord. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

 

Kennis te nemen van deze brief. 

 

Bijlage 

 

Onderhandelingsakkoord Financiën 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


