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Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot 
het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende 
vragen. 

De leden van de PvdA-fractie hebben kennisgenomen van het 
wetsvoorstel aanpassing sanctiemechanisme voor decentrale overheden 
van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof). Deze leden menen 
dat het van belang is dat het sanctiemechanisme daadwerkelijk wordt 
vervangen door een correctiemechanisme en hebben over het 
wetsvoorstel nog de volgende vragen. 

Hoe verhoudt naar het oordeel van de regering de vervanging van het 
sanctiemechanisme zoals thans opgenomen in de Wet Hof door een 
correctiemechanisme middels het wetsvoorstel zich tot handhaving van 
de mogelijkheid tot het opleggen van sancties (boetes, kortingen) aan de 
decentrale overheden? 
Past een sanctie (boete of korting) in een correctiemechanisme? 
Hoe verhoudt een dergelijke eenzijdige sanctie (boete of korting) zich naar 
het oordeel van de regering tot artikel 124 van de Grondwet? 
Acht de regering het denkbaar dat decentrale overheden de rijksoverheid 
een sanctie (boete of korting) opleggen in geval er sprake is van struc-
turele overschrijding van het EMU-saldo uit hoofde van het tekort op de 
rijksbegroting? 
Is het in het kader van onderhavig wetsvoorstel denkbaar dat de rijks-
overheid decentrale overheden een sanctie (boete of korting) oplegt 
zonder dat er sprake is van een door de Europese Commissie opgelegde 
sanctie (boete of korting)? Zo nee, accepteert de regering dan de strekking 
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van het ingediende amendement-Koolmees c.s.2 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? Is de regering in dat 
geval bereid aan de mogelijkheid tot het opleggen van een sanctie (boete 
of korting), zoals thans in het wetsvoorstel ligt besloten, via een algemene 
maatregel van bestuur géén invulling te geven? 

De leden van de vaste commissie voor Financiën zien de reactie van de 
regering – bij voorkeur binnen vier weken – met belangstelling tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
Essers 

De griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Van Dooren
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