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-Het EMU-saldo is het totaal van de inkomsten minus de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondsen en decentrale overheden. In het zogenoemde Stabiliteits- en 
Groeipact is per EU-lidstaat een EMU-tekort afgesproken van maximaal 3% van het bruto binnenlands product. 
 
Per 23 mei 2018 hebben de Unie van Waterschappen, IPO en VNG met het (toenmalige) kabinet afspraken gemaakt over de ruimte in het Nederlandse EMU-tekort voor de 
decentrale overheden in de periode 2019 tot en met 2022. Deze ruimte bedraagt 0,4% van het Bruto Binnenlands Product (BBP), waar deze ruimte in 2017 en 2018 nog 
0,3% BBP bedroeg. Inmiddels is deze ruimte ook onderverdeeld: 0,27% gemeenten, 0,08% provincies en 0,05% waterschappen. De ruimte voor de waterschappen van 
0,05% BBP leidt met de meeste recente raming van het BBP voor 2019 tot een maximaal EMU-tekort van € 405.900.000 in dat jaar. Dit bedrag is met de vastgestelde 
verdeelsleutel van de ‘geraamde netto-exploitatiekosten van het voorgaande jaar’ (2018 dus) verdeeld over de waterschappen. Voor Vechtstromen leidde dit voor 2019 tot 
een referentiewaarde van € 17,7 miljoen. 
 
Het EMU-saldo is in deze jaarrekening uitgekomen op een tekort van € 15,0 miljoen. Dit is lager dan de tekorten die werden voorzien in de oorspronkelijke begroting 2019 
(€ 23,1 miljoen) en bij de BVR 2019 (€ 19,1 miljoen) en ook lager dan de referentiewaarde voor 2019 van € 17,7 miljoen. 

 Omschrijving JR 2018 B 2019 B 2019 
(na wijziging) JR 2019 Verschil 

 (bedragen in duizenden euro's) 

 EMU-exploitatiesaldo      

   Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 124 -5.100  -2.600  737  3.337  

 Invloed investeringen      

   Bruto-investeringsuitgaven  -42.103 -53.800  -49.800  -47.994  1.806  

   Investeringssubsidies 8.379 6.600  5.400  2.668  -2.732  

   Verkoop materiële en immateriële activa 1.494 0  0  0  0  

   Afschrijvingen 29.234 30.200  29.800  29.835  35  

 Invloed voorzieningen      

   Toevoegingen aan voorzieningen t.l.v. exploitatie 1.983 900  1.100  2.242  1.142  

   Vrijval voorzieningen t.g.v. exploitatie -188 0  -300  -888  -588  

   Betalingen rechtstreeks uit voorzieningen -1.931 -1.900  -2.700  -1.557  1.143  

 Invloed reserves 0 0  0  0  0  

 Deelnemingen en aandelen 0 0  0  0  0  

 EMU-saldo -3.008 -23.100  -19.100  -14.957  4.143  

 5.9 EMU-saldo 
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Vanuit de balans (zie hoofdstuk 7) is de netto-schuld af te leiden. Dit is de optelsom van de langlopende schulden en de vlottende passiva gesaldeerd met de vlottende 
activa. De netto-schuld is opgelopen van € 430,8 miljoen per 31 december 2018 naar € 445,4 miljoen per 31 december 2019 en daarmee met M€ 14,6 toegenomen.  
In § 5.9 is in het EMU-saldo een toelichting opgenomen voor de verklaring hiervoor. Deze berekening van het EMU-saldo komt uit op een tekort van € 15,0 miljoen. Het 
verschil ad € 0,4 miljoen laat zich in hoofdzaak verklaren door de mutatie in de financiële vaste activa (afname € 0,6 miljoen) en het saldo van de toevoeging en 
rechtstreekse onttrekking aan de voorziening oninbare belastingdebiteuren (toename € 0,3 miljoen). 
 
 

Ontwikkeling netto-schuld 
Langlopende schulden + kortlopende schulden -/- vlottende activa 

(bedragen in miljoenen euro's) 

 
 
  


