
CONSEQUENTIES WET HOF

Gemeenten, provincies en waterschappen die 
willen investeren, lopen de kans op een boete. Dit 
is het gevolg van nieuwe strenge begrotingsregels 
die het ministerie van Financiën in de maak heeft. 
Het gaat om het wetsvoorstel Houdbare 
Overheidsfinanciën (Wet HOF). Deze wet bevat 
strenge regels om te zorgen dat het Nederlandse 
begrotingstekort binnen de nieuwe Europese 
normen blijft.

De wet HOF stimuleert dat overheden sparen in 
plaats van investeren. Investeren in schoolgebou-
wen, wegen, riolering, zuiveringsinstallaties en 
gebiedsontwikkeling wordt een stuk moeilijker. 
Hoe kunnen gemeenten, provincies en 
waterschappen zich wapenen tegen de gevolgen 
van de wet HOF? Public Profit heeft hiervoor een 
doorlichtingsmethodiek ontwikkeld, die u daarbij 
nadrukkelijk kan helpen.

ONZE AANPAK EN RESULTATEN

De doorlichtingsmethodiek van Public Profit vindt 
plaats aan de hand van vier stappen. De vier 
stappen verlopen als volgt:

1.

2. 

De eerste stap betreft de inventarisatie.  
Hoe ziet de investeringsbegroting van de 
organisatie er uit? Investeringsplannen van de 
verschillende organisatieonderdelen (inclusief 
grondexploitaties) worden geconsolideerd in 
een totaaloverzicht. 
Resultaat van deze inventarisatiefase is inzicht 
in de meerjarige geconsolideerde 
investeringsprognose van de organisatie.

Stap twee gaat in op de consequenties van de 
investeringsprognose voor de wet HOF, de 
impactanalyse. Wat zijn de investeringen met 
de grootste gevolgen voor de wet HOF?
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3.

4. 

Hiertoe wordt het investeringsoverzicht 
aangevuld met een meerjarige planning van 
jaarschijven of kasritmes per investering. 
Resultaat van deze stap is inzicht in de risico’s 
op boetes vanuit de wet HOF.

Bij stap drie wordt de flexibiliteit van de 
investeringsprognose tegen het licht gehouden. 
Bij deze verdiepingsslag ligt de focus op de 
investeringen met serieuze consequenties voor 
de werking van de wet HOF.  De verdiepingsslag 
vindt plaats aan de hand van de volgende 
vragen: Vloeien investeringen voort uit 
wettelijke verplichtingen? Zijn er contractuele 
verplichtingen aangegaan met derden zoals 
aannemers of andere overheden? Worden er 
subsidies of cofinanciering beschikbaar gesteld? 
De antwoorden op deze  vragen geven 
duidelijkheid over de flexibiliteit:  
de mogelijkheid om investeringen stop te 
zetten of te temporiseren. Resultaat van stap 
drie is grip op het investeringsprogramma. 

Stap vier is het bijsturingsvoorstel. Aan de 
hand van het investeringsoverzicht, de 
impactanalyse en de flexibiliteitsscan worden 
de keuzemogelijkheden voor bijsturing in beeld 
gebracht via beleid (activering, inzet van 
reserves) en via het temporiseren of stopzetten 
van investeringen. Hierbij speelt het criterium 
van de kosteneffectiviteit een rol: investeringen 
die minder bijdragen aan de doelen en effecten 
van de programmabegroting komen als eerste 
in aanmerking voor temporisering. Het 
bijsturingsvoorstel gaat ook in op andere 
mogelijkheden om het EMU-saldo te 
beïnvloeden zoals de inzet van reserves en 
uitgaven grondexploitaties.
Bestuurlijk-politieke afwegingen zijn geen 
onderdeel van het bijsturingsvoorstel. Deze 
vinden plaats bij de behandeling van het 
voorstel aan de bestuurderstafel.    
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DE ROL VAN PUBLIC PROFIT

Public Profit beschikt over consultants met een 
jarenlange staat van dienst op het gebied van 
control en financieel management in de publieke 
sector. Consultants die niet alleen beschikken 
over een specialistische expertise en ervaring, 
maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van het 
management en de medewerkers tijdens het in 
nauwe samenwerking met hen realiseren van de 
projectresultaten. Kennis en ervaring worden na 
een project geborgd waardoor uw organisatie in 
staat is zichzelf duurzaam te blijven ontwikkelen.

Public Profit heeft ruime ervaring met het 
opstellen van programma-, investerings- en 
liquiditeitenbegrotingen bij gemeenten, 
provincies  en waterschappen en met de 
problematiek rondom het EMU-saldo.  

MEER INFORMATIE

Als u meer wilt weten dan kunt u vrijblijvend 
contact opnemen met:

 drs.  Jan Koornstra, senior adviseur
 tel. 06 42 17 66 50
 jan.koornstra@publicprofit.nl

 drs.  Hans Verdellen, partner
 tel. 06 13 35 73 73
 hans.verdellen@publicprofit.nl

 www.publicprofit.nl 
 www.gripopgemeenschapsgeld.nl 
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Hoe ziet de 
geconsolideerde 
investeringsprognose 
eruit?

Wat zijn de mogelijke
consequenties vanuit
de wet HOF?

Hoe flexibel zijn de 
investeringen?

Welke opties voor 
bijsturing zijn er?
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