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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33540 

Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend 

aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 4 juli 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, CDA,  

ChristenUnie,  VVD, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor. 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel C, artikel 2 

10  12  15 (Dijkgraaf en Klein) 

De enige aanleiding volgens indiener om schulden van het Rijk te verminderen door te 

salderen met vermogens van decentrale overheden moet zijn dat hierdoor beter inzichtelijk 

wordt wat de werkelijke schuldpositie is van Nederland. Dit belang moet afgewogen 

worden tegen de ingreep in de autonome bevoegdheid van de decentrale overheden om 

zelf hun middelen te beheren en tegen de ondoelmatigheid van het heen en weer boeken 

van financiële middelen. De indiener vindt het daarom wenselijk de drempelwaarde voor 

het schatkistbankieren te verhogen naar 5% van het begrotingstotaal van het openbare 

lichaam tot een drempel van 30 miljoen euro. Hiermee wordt het schatkistbankieren 

beperkt tot die decentrale overheden die aanzienlijke vermogens hebben en krijgen die 

meer financiële ruimte. 

Verworpen. Voor: SGP en 50PLUS. 

 

Artikel I, onderdeel C, artikel 2 

8  13 (Klein c.s.) 

In het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren wordt de grondwettelijke autonomie van 

decentrale overheden op onderdelen ingeperkt. Indiener is van mening, dat de 



 

 blad 2 

 

 

grondwettelijke autonomie van medeoverheden óók onder bijzondere omstandigheden 

zoveel mogelijk gerespecteerd dient te worden, 

 

De reeds bestaande mogelijkheid voor medeoverheden voor onderling uitlenen wordt door 

het wetsvoorstel beperkt in die zin, dat uitlenen tussen medeoverheden die in een 

toezichtrelatie tot elkaar staan niet meer wordt toegestaan; 

 

Indiener is van mening, dat een toezichtrelatie tussen medeoverheden niet in de weg hoeft 

te staan aan het onderling uitlenen, temeer daar leningen verstrekt worden door 

intermediairs, waardoor de provincie op enige afstand staat van de lenende partij. Door het 

amendement wordt de beperking voor onderling lenen tussen medeoverheden ongedaan 

gemaakt, zodat leningen van provincies aan ‘eigen’ gemeenten en waterschappen mogelijk 

blijven. 

Verworpen. Voor: PVV, SGP, CDA, ChristenUnie en 50PLUS. 

 

Artikel I, onderdeel C, artikel 2 

16 (Van Hijum) 

Artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden, zoals dat in het 

voorliggende wetsvoorstel is opgenomen, heeft betrekking op de middelen van openbare 

lichamen die niet in de schatkist behoeven te worden aangehouden. Op grond van het in 

januari 2013 tussen Rijk en decentrale overheden gesloten Financieel Akkoord behoren tot 

deze middelen de tijdelijk overtollige middelen van een overheid die geringer in omvang 

zijn dan een zogenoemde doelmatigheidsdrempel. Deze drempel is geïntroduceerd om de 

administratieve lasten voor die overheden te beperken die geen structurele bijdrage 

leveren aan het hoofddoel van het schatkistbankieren. In het wetsvoorstel was opgenomen 

dat de drempel bij ministeriële regeling wordt vastgesteld. Deze wijze van juridisch 

verankeren zou tot gevolg hebben dat de drempel eenvoudig  kan worden verlaagd zonder 

dat daarop democratische controle door het parlement kan worden uitgeoefend. Bij een 

maatregel die ingrijpt in de autonomie van de decentrale overheden is dat ongewenst. Het 

amendement strekt er toe het parlement een rol te geven bij de vaststelling en wijziging 

van de hoogte van de doelmatigheidsdrempel. Dit kan door de drempel in een algemene 

maatregel van bestuur vast te leggen en te bepalen dat het parlement bij de 

totstandkoming of wijziging van deze maatregel betrokken wordt. Effect van het 

amendement is dat de beide Kamers zich kunnen uitspreken over alle middelen die niet 

aan het schatkistbankieren worden onderworpen. 

 

Dit amendement regelt derhalve dat de uitzondering van bepaalde middelen van de 

verplichting deze aan te houden in ’s Rijks schatkist, geschiedt bij algemene maatregel bij 

bestuur. Tevens wordt die vast te stellen algemene maatregel van bestuur onderworpen 

aan een lichte voorhangprocedure opgenomen, inhoudende dat het ontwerp hiervan ter 

kennis van het parlement wordt gebracht. Het parlement wordt gedurende vier weken in 

de gelegenheid gesteld opmerkingen over het ontwerp te maken en daarover met de 

betrokken bewindspersoon van gedachten te wisselen. 

Verworpen. Voor: PVV, SGP,  CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD 

en SP. 



 

 blad 3 

 

 

Beweegreden en Artikel I, onderdeel C, artikel 2 

9  11 (Dijkgraaf en Van Hijum) 

Dit amendement regelt dat een horizonbepaling wordt opgenomen in het wetsvoorstel die 

afhankelijk wordt gesteld van de hoogte van het EMU-schuld gerelateerd aan het bruto 

binnenlands product. De enige reden voor saldering van vermogens van decentrale 

overheden met de schuld van het Rijk moet zijn dat anders minder snel voldaan wordt aan 

de EMU-norm van 60%. Indien hieraan voldaan wordt zonder dat saldering plaatsvindt, 

dan vervalt de rationale van het wetsvoorstel. 

 

Indien dit amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift van het wetsvoorstel 

(verplicht schatkistbankieren) vervangen door: (tijdelijk verplicht schatkistbankieren). 

Verworpen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie en 50PLUS. 

 

 

Motie 

14 (Van Hijum) over het vastleggen van drempelwaarden 

Verworpen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 


