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In de commissie Algemene Zaken is toegezegd om met informatie te komen met betrekking tot de wet HOF. 
 
De wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën) 
 
In de Europese Raad zijn afspraken gemaakt om de financiële stabiliteit van de EU en in het bijzonder de 
eurozone te waarborgen. In het Stabiliteits- en Groeipact zijn regels vastgelegd waaraan het budgettair beleid 
van Europese lidstaten moet voldoen. De lidstaten zijn verplicht te streven naar een situatie dichtbij een 
begrotingsevenwicht of een overschot. Afspraak is dat het EMU-saldo ¹) maximaal -3% van het BBP mag 
bedragen. Lidstaten moeten de vereisten uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact voor het einde van 
2012 vastleggen in nationale wetgeving. 
 
Op basis hiervan heeft Nederland deze afspraken ten aanzien van de begrotingsdiscipline opgenomen in de 
nieuwe wet HOF welke nu ter consultatie is voorgelegd aan de decentrale overheden (Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Vervolgens 
zal het wetsvoorstel voor advies worden aangeboden aan de Raad van State. Het kabinet verwacht het 
wetsvoorstel nog voor de zomer van 2012 aan de Tweede Kamer te sturen.  
Datum beoogde inwerkingtreding 1-1-2013. 
 
Zoals het voorstel nu voorligt, zal dit in relatie tot het EMU saldo ¹) met name gevolgen hebben op grote 
investeringen en grondexploitaties. Gaat het om de EMU schuld ²) dan zijn de gevolgen van het wetsvoorstel 
naar het zich laat aanzien minder ingrijpend. 
 
Wij merken op dat in de huidige systematiek, ons begrotingssaldo op basis van het stelsel van baten en lasten  
(op basis van het BBV verplicht) wordt bepaald. Dit in tegenstelling tot de systematiek zoals binnen de wet HOF 
wordt voorgeschreven, te weten het kasstelsel. Het verschil tussen beide systemen uit zich in het moment 
waarop baten en lasten worden verantwoord. Binnen het kasstelsel is dit gelijk met het moment van het 
voordoen van uitgaven en ontvangsten. In het geval van investeringen betekent dit dat het volledige 



investeringsbedrag als last wordt verantwoord in het jaar dat de corresponderende uitgaven zijn gedaan. Dit in 
tegenstelling tot het verwerken van de investeringen op een gelijkmatige manier aan de hand van 
kapitaallasten. 
Deze andere wijze van verwerking heeft grote consequenties voor het jaarlijkse begrotingssaldo, aangezien bij 
investeringen en grondexploitaties de lasten aan de baten vooraf gaan. Hierdoor wordt het begrotingssaldo in 
extreme mate bepaald door incidenten.  
 
Naast het financiële aspect speelt ook mee dat eventuele inwerkingtreding ook gevolgen heeft voor de interne 
informatievoorziening en de sturingsmethodieken. Deze aspecten zullen noodzakelijk zijn om enerzijds ambtelijk 
als bestuurlijk aan de gewenste informatievraag te voldoen en anderzijds om toereikende 
beheersingsinstrumenten beschikbaar te hebben.  
 
Het VNG heeft aangegeven dat de invoering van de Wet HOF schadelijk is voor investeringen van alle 
gemeentes. Met de huidige invulling van deze wet maakt investeringen door gemeenten in schoolgebouwen, 
rioleringen, wegen, gebiedsontwikkelingen etc. onmogelijk. Gemeenten mogen alleen nog sparen. Als we 
gespaard hebben en de investering doen kan dat in dat jaar leiden tot een negatief EMU saldo. 
Deze nieuwe wet werkt voor de gemeenten twee kanten verkeerd uit: gemeenten zullen naar verwachting nog 
minder gaan investeren, waar de economie onder zal lijden. Doen ze het toch, dan krijgt een gemeente die 
bijdraagt aan een negatief EMU-saldo, een boete opgelegd. 
 
Voorlopige berekeningen geven aan dat zo'n boete voor een gemeente als Goirle kan oplopen tot € 120.000,00 
per jaar. 
 
Samenvattend: 
De precieze gevolgen van de invoering kunnen wij nu nog niet volledig inschatten dan wel kwantificeren. Dit 
mede gezien het feit dat er nog onderhandeld wordt door het VNG met het Rijk. 
 
EMU saldo ¹) 

Het EMU-saldo is het totaal aan inkomsten min de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden. Hierbij zitten 
ook inkomsten en uitgaven met een kapitaalkarakter, zoals aan- en verkopen van grond, investeringen, investeringsbijdragen en 
opbrengsten uit de verkoop van gas. Financiële transacties, zoals de verkoop van deelnemingen of kredietverstrekking, worden niet als 
inkomsten of uitgaven gezien.  

EMU schuld ²) 

De EMU-schuld is het totaal aan uitstaande leningen van de Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden min de onderlinge 
schulden van deze partijen. De EMU-schuld wordt weergegeven in een percentage: de EMU-schuldquote. Deze geeft de verhouding 
weer tussen de EMU-schuld en het bruto binnenlands product (bbp).  
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