
 

 

Raad op Zaterdag 26 november 2022  

linkoverzicht sessie 2.3 Financiële verhoudingen: wat zijn dat? 

 

Grondwet art. 124: 

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vgrnffk022zz/artikel_124_autonomie_medebewind  

 

Gemeentewet art. 108: https://maxius.nl/gemeentewet/artikel108  

 

Financiële Verhoudingswet: https://wetten.overheid.nl/BWBR0008290/2018-03-22 

 

Code Interbestuurlijke Verhoudingen (2013): 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2013/02/11/code-interbestuurlijke-verhoudingen-

2013 

Directe link naar het document: 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2013/02/11/code-

interbestuurlijke-verhoudingen-2013/2code-interbestuurlijke-verhoudingen-2013.pdf  

 

Raad van State 

 

1e beschouwing: https://www.raadvanstate.nl/adviezen/@9604/w04-05-0207/  

2e beschouwing: https://www.raadvanstate.nl/@7766/tweede-periodieke/  

3e beschouwing: https://www.raadvanstate.nl/@8405/raad-van-state-bij/  

4e beschouwing: https://www.raadvanstate.nl/adviezen/@64190/w04-15-0367/  

Voorlichting 2021: https://www.raadvanstate.nl/adviezen/@123626/w04-20-0440/  

Brief over begrotingsbeleid n.a.v. Startnota: https://open.overheid.nl/repository/ronl-21f17689-c380-

44fd-8b87-66eee16e301f/1/pdf/brief-in-het-kader-van-het-onafhankelijk-begrotingstoezicht-met-

aanbevelingen-bij-het-begrotingsbeleid.pdf  

 

ROB 

Rust, reinheid, regelmaat: 

https://www.raadopenbaarbestuur.nl/publicaties/stelsel/documenten/publicaties/2021/03/11/adviesrapp

ort-rust-reinheid-regelmaat 

Directe link naar het document: https://www.raadopenbaarbestuur.nl/binaries/raad-openbaar-

bestuur/documenten/publicaties/2021/03/11/adviesrapport-rust-reinheid-

regelmaat/Rust_Reinheid_Regelmaat_Advies-20210311.pdf  

Overige adviezen over financiële verhoudingen: 

https://www.raadopenbaarbestuur.nl/publicaties/stelsel/adviestrajecten-financiele-verhoudingen  

 

Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen 

Rapport: https://www.overheidvannu.nl/documenten/rapporten/2020/09/10/eindrapport-studiegroep-ifv--

-als-een-overheid-slagvaardig-de-toekomst-tegemoet 

Directe link naar het document: 

https://www.overheidvannu.nl/binaries/overheidvannu/documenten/rapporten/2020/09/10/eindrapport-

studiegroep-ifv---als-een-overheid-slagvaardig-de-toekomst-

tegemoet/Eindrapport+studiegroep+IFV+Als+een+overheid+Slagvaardig+de+toekomst+tegemoet%21.

pdf  
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Beoordelingskader Interbestuurlijke Verhoudingen: https://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-

ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-regelgeving/verplichte-

kwaliteitseisen/beoordelingskader-interbestuurlijke-verhoudingen  

Directe link naar het document: http://docplayer.nl/864850-Beoordelingskader-interbestuurlijke-

verhoudingen-normen-en-toetspunten-voor-beleid-en-regelgeving-met-impact-op-decentrale-

overheden.html  

Meer informatie over het Integraal Afwegingskader: https://www.kcbr.nl/beleid-en-regelgeving-

ontwikkelen/integraal-afwegingskader-voor-beleid-en-regelgeving     

 

Kennisbank Openbaar Bestuur, thema Interbestuurlijk Verhoudingen: 

https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/interbestuurlijke-verhoudingen/  

Gezamenlijke notitie ‘aanbevelingen verbeteringen in bestuur en financiën decentrale overheden’: 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-7750487f-06e4-4d21-a672-59d696d9bf4e/1/pdf/notitie-

aanbevelingen-verbeteringen-in-bestuur-en-financien-medeoverheden.pdf  

Aanbiedingsbrief bij notitie ‘aanbevelingen verbeteringen etc.’:  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/01/aanbiedingsbrief-bij-notitie-

aanbevelingen-verbeteringen-in-bestuur-en-financien-medeoverheden  

 

Coalitieakkoord: https://open.overheid.nl/repository/ronl-f3cb0d9c-878b-4608-9f6a-

8a2f6e24a410/1/pdf/coalitieakkoord-2021-2025.pdf  

 

Rapport ‘Samenwerkingsvermogen’ (juni 2022): 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022D30813&did=2022D30813 

Directe link naar het document: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D30813  

 

Contourennota (juli 2022): 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z14923&did=2022D30812  

Directe link naar het document: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D30812  

 

Hoofdlijnenbrief minister BZK: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D02354  

 

 

– Naar aanleiding van vragen in de chat –  

 

Overzicht Specifieke Uitkeringen: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/17/kamerbrief-bij-onderhoudsrapport-

specifieke-uitkeringen-2021  

Directe link naar de Kamerbrief: https://open.overheid.nl/repository/ronl-

80268ada7745317a217f52182c0af0aef3438a6e/1/pdf/kamerbrief-over-onderhoudsrapport-specifieke-

uitkeringen-osu-2021.pdf  

Directe link naar het (geaggregeerde) overzicht: https://open.overheid.nl/repository/ronl-

ba4abab37fb44894bce8632d147d0bd9fa0dab21/1/pdf/overzicht-van-de-specifieke-uitkeringen-per-

ministerie-uitbetaald-in-2021.pdf  

 

 

– Niet in de presentatie genoemd, maar wellicht ook interessant in dit verband –  
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Beleidsdoorlichting interbestuurlijke verhoudingen 2007 – 2013: 

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/62760/beleidsdoorlichting-interbestuurlijke-verhoudingen-2007-

2013.pdf  

 

Doorlichting decentralisatiebeleid (Decentraal Bestuur 2020): 

https://www.decentraalbestuur.nl/images/Beginselen_versus_praktijken-

Eindrapport_doorlichting_decentralisatiebeleid.pdf  

 

Code Interbestuurlijke Verhoudingen (eerste versie uit 2005): 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30800-VII-22-b2.pdf 

 

Programmastart IBP: https://open.overheid.nl/repository/ronl-7f45e334-51c7-48f9-be35-

7cb4aba88643/1/pdf/programmastart-interbestuurlijk-programma-ibp.pdf  

 

Uitspraak en advies van de arbitragecommissie inzake het geschil tussen rijk en gemeenten over de 

structurele financiering van de jeugdzorg: https://vng.nl/sites/default/files/2021-06/jeugdzorg-een-

onderwerp-van-aanhoudende-zorg.pdf  

 

Evaluatie normeringssystematiek 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/01/evaluatie-van-de-

normeringssystematiek-gemeentefonds-en-provinciefonds-2015--2020  

Directe link: https://open.overheid.nl/repository/ronl-d612a794-b5be-4bae-811e-

69ee4b86cf35/1/pdf/rapport-evaluatie-van-de-normeringssystematiek-gemeentefonds-en-

provinciefonds-2015-2020.pdf  
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Linkoverzicht webinar Gemeentefonds – deel 1 

 

Paul Bordewijk: “Het 3e aspiratieniveau, of het vierde?” - https://www.paulbordewijk.nl/artikelen/330  

 

Paul Bordewijk: “10 jaar nieuwe Financiële verhoudingswet” - 

https://www.paulbordewijk.nl/artikelen/353  

 

Joop van den Berg: “Een te groot Gemeentefonds” - 

https://www.parlement.com/id/vjataot7gimu/een_te_groot_gemeentefonds 

 

Joop van den Berg: “Huiswerk overdoen” - https://www.montesquieu-

instituut.nl/id/vlg9f1rgg0yc/nieuws/huiswerk_overdoen  

 

Lars Klappe: “Te veel met te weinig?” -  https://thesis.eur.nl/pub/34415/Klappe.pdf  

 

Jan Verhagen: “IBP, een onbereikbare droom”: https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/essay-ibp-

een-onbereikbare-droom  

 

G.J. te Wechel: “De financiële verhoudingen vanuit gemeentelijk perspectief” - 

https://esb.nu/binaries/2000/35/95/editie_pdfs_1987_0148_tcm445-258448.pdf 

 

Maarten Allers: “Verevening conform het 3e aspiratieniveau” - 

https://www.coelo.nl/images/rapporten/Verevening_conform_het_derde_aspiratieniveau.pdf  

 

Raad voor het Openbaar Bestuur (toen nog Raad voor de financiële verhoudingen) – Evaluatie 

financiële verhoudingswet -   

https://www.raadopenbaarbestuur.nl/publicaties/stelsel/documenten/publicaties/2007/11/01/evaluatie-

financiele-verhoudingswet  

 

L.J.M. Verdult (WRR) – “Een andere financiële organisatie” - 

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/34111/439557.pdf?sequence=1  

 

P.B. Boorsma, M. Allers (Coelo) – “De financiële verhouding onder de loep” - 

https://www.coelo.nl/images/rapporten/De_financi%C3%ABle_verhouding_onder_de_loep.pdf  

 

C.G.M. Sterks, M. Allers (Coelo) – “Herziening van de financiële verhouding en de lokale lastendruk” - 

https://www.coelo.nl/images/rapporten/Herziening_van_de_financi%C3%ABle_verhouding_en_de_loka

le_lastendruk.pdf  
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