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Juridische grondslag en toetsingskader voor het onafhankelijk begrotingstoezicht  

 

In het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht beoordeelt de Afdeling advisering 

of de feitelijke en geraamde ontwikkeling van de overheidsfinanciën voldoet aan de 

regels waaraan Nederland ingevolge de begrotingsafspraken, gemaakt in het Stabiliteits- 

en Groeipact, moet voldoen. 

 

Het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) bestaat uit twee basisverordeningen uit 1997:1 

Verordening 1466/97 met algemene regels over het toezicht op begrotingen en 

coördinatie van het economisch beleid2 en Verordening 1467/97 met meer specifieke 

regels voor de procedure bij buitensporige tekorten.3 Deze verordeningen zijn in 2005 

gewijzigd4 en vervolgens in 2011 nogmaals gewijzigd en aangevuld door vijf 

verordeningen en een richtlijn (het zogenoemde 'Sixpack').5 Deze maatregelen vormen 

tezamen het huidige SGP. Daarnaast zijn door lidstaten aanvullende verplichtingen 

aangegaan in het intergouvernementele Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en 

Bestuur in de EMU, dat in werking is getreden in 2013, en verder is geoperationaliseerd 

in Verordeningen 472/2013 en 473/2013, die specifiek de landen uit de Eurozone 

betreffen (het zogenoemde 'Two-Pack').6 Verordening 472/2013 betreft de versterking 

van het economische en budgettaire toezicht in geval van ernstige moeilijkheden. 

Verordening 473/2013 bevat algemene regels voor de beoordeling van begrotingen. 

Artikel 5 van Verordening 473/2013 bevat een – niet limitatieve – opsomming van de 

aspecten die bij dergelijke beoordelingen aan de orde komen. Het gaat om toezicht op 

de naleving van de cijfermatige begrotingsregels uit Verordening 1466/97 en Richtlijn 

2011/85. 

 

Indien een lidstaat zich in de buitensporig tekort procedure bevindt, zijn de bepalingen 

van de correctieve arm van het Pact van toepassing (met name Verordening 1467/97). 

Daarin staat de vermindering van het feitelijke begrotingstekort centraal. 

 

Sinds 2014 zit Nederland in de preventieve arm van het Pact. Daarbij wordt het 

beoordelingskader gevormd door artikel 5 van Verordening 473/2013 (in samenhang 

                                        
1  De integrale tekst van de belangrijkste artikelen van deze verordeningen zijn als bijlage opgenomen. 
2  Verordening 1466/97 over het versterken van het toezicht op de begrotingssituatie en het toezicht op en 

coördinatie van economisch beleid, Pb 1997 L 209/1. 
3  Verordening 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure 

bij buitensporige tekorten, Pb 1997 L 209/6. 
4  Verordeningen 1055/2005 tot wijziging van verordening 1466/97, PbEU 2005 L 174/1, en 1056/2005 

tot wijziging van verordening 1467/97, PbEU 2005 L 174/5.  
5  Verordening 1173/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 inzake de 

effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied (PbEU 2011 L 306/1); Verordening 

nr. 1174/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende 

handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in 

het eurogebied (PbEU 2011 L 306/8); Verordening 1175/2011 tot wijziging van Verordening 1466/97 

(Pb 2011 L306/12); Verordening 1176/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 

2011 betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden (PbEU 2011 L 

306/25); Verordening 1177/2011 tot wijziging van Verordening 1467/97 (Pb 2011 L 306/33), en 

Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van voorschriften voor de 

begrotingskaders van de lidstaten (Pb 2011 L 306/41).  
6
  Verordening 472/2013 betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op 

lidstaten in de eurozone die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien 

van hun financiële stabiliteit, PbEU L 2013 L 140/1, en Verordening 473/2013 betreffende 

gemeenschappelijke voorschriften voor het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en 

voor het garanderen van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten in de eurozone, Pb 

2013 L 140/11. 
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met Verordening 1466/97 en Richtlijn 2011/85). Op grond daarvan richt de beoordeling 

zich op de vraag of het structurele overheidssaldo aan de middellange termijn 

doelstelling (MTO) voldoet dan wel of er voldoende verbetering zichtbaar is in de 

richting van de MTO. Voor Nederland geldt thans een structureel saldo van -0,5% als 

MTO. Deze doelstelling wordt – voortvloeiend uit de Europese begrotingsafspraken – 

iedere drie jaar geactualiseerd en afgeleid uit de lange termijn houdbaarheid van de 

overheidsfinanciën van een lidstaat.7 Daarnaast moet worden beoordeeld of de 

uitgavengroei achterblijft bij de geschatte potentiële groei van de economie.8 Indien de 

staatsschuld boven de 60% BBP ligt wordt voorts getoetst of deze voldoende snel 

richting 60% daalt.9 Verder wordt – indien aan de orde – beoordeeld of 

omstandigheden noodzaken tot toepassing van een 'correctiemechanisme' of 

herstelplan dan wel of er buitengewone omstandigheden zijn die legitimeren er tijdelijk 

van af te wijken. 

 

Indien landen structurele hervormingen doorvoeren met positieve effecten op de 

overheidsfinanciën op langere termijn geven de Europese begrotingsregels meer 

flexibiliteit bij het toepassen van bovenstaande regels.10 Deze ruimte is in een recente 

Mededeling van de Europese Commissie nader toegelicht en van handvatten voorzien.11  

Het betreft: de zogenoemde 'structural reform clause' (tijdelijk hoger begrotingstekort 

mogelijk bij structurele hervormingen die de groei verhogen op termijn en de begroting 

positief beïnvloeden) en de zogenoemde 'investment clause' (bepaalde extra, 

structuurverbeterende investeringen via Europese Fondsen kunnen de toetsing aan de 

begrotingsregels buiten beschouwing blijven). 

  

De Mededeling bevat daarnaast ter uitwerking van artikel 5 van Verordening 1466/97 

een gekwantificeerd normenkader om de omvang van de vermindering van het 

begrotingstekort te beoordelen in afhankelijkheid van de stand van de conjunctuur. 

 

Hoewel niet expliciet voorgeschreven door het SGP, dient een goede beoordeling naar 

het oordeel van de Afdeling advisering mede betrekking te hebben op de lange termijn 

houdbaarheid van de overheidsfinanciën en dient deze een risicoanalyse te omvatten. 

Op het oog precieze becijferingen scheppen immers een schijnzekerheid. Dat maakt het 

gewenst in beoordelingen ook aandacht te besteden aan de onzekerheden en risico’s 

waarmee zowel ramingen als analyses zijn behept. Daarnaast is het aangewezen in de 

beoordelingen te monitoren in hoeverre eventuele landenspecifieke aanbevelingen van 

de Raad van de EU (Ecofin-Raad) door de regering worden opgevolgd.12 

 

De Afdeling advisering toetst aan de begrotingsregels met behulp van informatie van het 

Centraal Planbureau en het Ministerie van Financiën.  

                                        
7  Artikel 5, eerste lid, van Verordening 473/2013 juncto afdeling 1bis, artikel 2bis van Verordening 

1466/97. 
8  Artikel 5, eerste lid, van Verordening 1466/97. 
9  Artikel 5, eerste lid, van Verordening 1466/97. 
10  Artikel 5 van Verordening 1466/97, en artikel 2, eerste lid, van Verordening 1467/97. 
11  COM (2015)12 van 13 januari 2015. 
12 Artikel 5, tweede lid, van Verordening 1466/97. 
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BIJLAGE EUROPESE BEGROTINGSREGELS, BELANGRIJKSTE BEPALINGEN 

 

1. Verordening 1466/97 over het versterken van het toezicht op de begrotingssituatie 

en het toezicht op en coördinatie van economisch beleid zoals gewijzigd bij 

Verordening (EG) nr. 1055/2005 van de Raad van 27 juni 2005 en Verordening 

(EU) nr. 1175/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 

2011  

AFDELING 1BIS 

MIDDELLANGETERMIJNBEGROTINGSDOELSTELLINGEN 

Artikel 2 bis  

Elke lidstaat heeft een gedifferentieerde middellangetermijndoelstelling voor zijn 

begrotingssituatie. Deze landspecifieke middellangetermijndoelstellingen voor de 

begroting kunnen afwijken van het vereiste van een begrotingssituatie die vrijwel in 

evenwicht is dan wel een overschot vertoont, zolang wordt voorzien in een 

veiligheidsmarge ten opzichte van de referentiewaarde voor het overheidstekort van 3 

% van het bbp. De middellangetermijndoelstellingen voor de begroting dient de 

houdbaarheid van de overheidsfinanciën of snelle vorderingen richting dergelijke 

houdbaarheid te garanderen, waarbij ruimte wordt gelaten voor budgettaire armslag, in 

het bijzonder gelet op de behoefte aan publieke investeringen. 

Rekening houdend met deze factoren worden middellangetermijndoelstellingen voor de 

begroting voor de deelnemende lidstaten en voor de lidstaten die deel uitmaken van 

WKM2, per land bepaald binnen een vastgestelde marge tussen -1 % van het bbp en 

evenwicht dan wel overschot, na correctie voor conjunctuurschommelingen en 

ongerekend eenmalige en tijdelijke maatregelen. 

De middellangetermijndoelstelling voor de begroting wordt om de drie jaar bijgesteld. De 

middellangetermijndoelstelling voor de begroting van een lidstaat kan verder worden 

bijgesteld in het geval dat een structurele hervorming met een grote invloed op de 

houdbaarheid van de overheidsfinanciën wordt uitgevoerd. 

Het halen van de middellangetermijndoelstelling voor de begroting maakt deel uit van de 

nationale begrotingskaders voor de middellange termijn overeenkomstig hoofdstuk IV 

van Richtlijn 2011/85/EU van 8 november 2011 van de Raad tot vaststelling van 

voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten. 

Artikel 5 

1.  Op basis van beoordelingen door de Commissie en het Economisch en Financieel 

Comité toetst de Raad in het kader van het multilaterale toezicht op grond van artikel 

121 VWEU de middellangetermijndoelstellingen voor de begroting, zoals de 

desbetreffende lidstaten deze in hun stabiliteitsprogramma hebben beschreven, en 

beoordeelt de Raad of de economische veronderstellingen waarop het programma is 

gebaseerd, realistisch zijn, of het aanpassingstraject richting de 

middellangetermijndoelstelling voor de begroting, met inbegrip van het 

begeleidingstraject voor de schuldquote, passend is en of de met het oog op het 

voldoen aan het aanpassingstraject genomen of voorgenomen maatregelen afdoende 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=celex:32005R1055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=celex:32011R1175
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=celex:32011R1175
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=celex:32011R1175
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zijn om de middellangetermijndoelstelling voor de begroting gedurende de cyclus te 

halen. 

De Raad en de Commissie onderzoeken, wanneer zij het aanpassingstraject richting de 

middellangetermijndoelstelling voor de begroting beoordelen, of de betrokken lidstaat 

een passende jaarlijkse verbetering van zijn conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo 

nastreeft, ongerekend eenmalige en andere tijdelijke maatregelen, die nodig is om zijn 

middellangetermijndoelstelling voor de begroting te bereiken, waarbij 0,5 % van het bbp 

geldt als benchmark. Voor lidstaten die een overheidsschuld van meer dan 60 % van 

het bbp hebben of aantoonbare risico's lopen wat betreft de algehele houdbaarheid van 

de schuldpositie, onderzoeken de Raad en de Commissie of de jaarlijkse verbetering van 

het conjunctuurgezuiverde begrotingssaldo, ongerekend eenmalige en andere tijdelijke 

maatregelen, groter is dan 0,5% van het bbp. De Raad en de Commissie nemen in 

aanmerking of in economisch goede tijden een grotere aanpassing wordt nagestreefd, 

terwijl in economisch slechte tijden een minder zware inspanning toelaatbaar kan zijn. Er 

wordt met name rekening gehouden met mee- en tegenvallers aan de ontvangstenzijde. 

Of met betrekking tot de middellangetermijndoelstelling voor de begroting voldoende 

vooruitgang is geboekt, wordt beoordeeld op basis van een algehele evaluatie met het 

structurele saldo als het ijkpunt, en inclusief een analyse van de uitgaven ongerekend 

discretionaire maatregelen aan de ontvangstenzijde. De Raad en de Commissie 

beoordelen hiertoe of het groeipad van de overheidsuitgaven, gezien in samenhang met 

het effect van de genomen of geplande maatregelen aan de ontvangstenzijde, aan de 

volgende voorwaarden voldoet: 

a) voor lidstaten die hun middellangetermijndoelstelling voor de begroting hebben 

verwezenlijkt, ligt de jaarlijkse groei van de uitgaven niet hoger dan een 

referentiepercentage van potentiële groei van het bbp op middellange termijn, tenzij de 

overschrijding door discretionaire maatregelen aan de ontvangstenzijde wordt 

gecompenseerd; 

b) voor lidstaten die hun middellangetermijndoelstelling voor de begroting nog niet 

hebben verwezenlijkt, ligt de jaarlijkse groei van de uitgaven niet hoger dan een 

percentage beneden een referentiepercentage van potentiële groei van het bbp op 

middellange termijn, tenzij de overschrijding door discretionaire maatregelen aan de 

ontvangstenzijde wordt gecompenseerd. De grootte van het tekort van het 

groeipercentage van de overheidsuitgaven, afgezet tegen een referentiepercentage van 

potentiële groei van het bbp op middellange termijn, wordt op zodanige wijze bepaald 

dat een deugdelijke aanpassing richting de middellangetermijndoelstelling voor de 

begroting wordt gewaarborgd; 

c) voor lidstaten die de middellangetermijndoelstelling voor de begroting nog niet hebben 

verwezenlijkt, worden discretionaire verminderingen van overheidsontvangsten hetzij 

door uitgavenreducties, hetzij door discretionaire verhogingen van andere 

overheidsontvangsten hetzij door beide gecompenseerd. 

In de totale uitgaven wordt geen rekening gehouden met rente-uitgaven, uitgaven in het 

kader van programma's van de Unie die volledig met inkomsten uit fondsen van de Unie 

worden gefinancierd en niet-discretionaire veranderingen in de uitgaven voor 

werkloosheidsuitkeringen. 

Een overschrijding van de middellangetermijnreferentie voor de uitgavengroei wordt niet 

als een afwijking van de benchmark aangemerkt voor zover deze overschrijding volledig 

wordt gecompenseerd door bij wet geregelde stijgingen van de inkomsten. 
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Het middellangetermijnreferentiepercentage voor de potentiële groei van het bbp wordt 

vastgesteld op basis van toekomstgerichte prognoses en ramingen die zijn gebaseerd op 

resultaten uit het verleden. De prognoses worden regelmatig geactualiseerd. De 

Commissie maakt de berekeningsmethode voor de prognoses en het hieruit resulterende 

middellangetermijnreferentiepercentage voor de potentiële groei van het bbp openbaar. 

Bij het bepalen van het aanpassingstraject richting de middellangetermijndoelstelling 

voor de begroting voor de lidstaten die dit doel nog niet hebben bereikt, en bij het 

toestaan van een tijdelijke afwijking van deze doelstelling voor lidstaten die de 

doelstelling wel hebben bereikt, mits een passende veiligheidsmarge voor wat betreft de 

tekortreferentiewaarde is gewaarborgd en verwacht wordt dat de begrotingsituatie 

binnen de programmaperiode terugkeert naar de middellangetermijndoelstelling voor de 

begroting, houden de Raad en de Commissie rekening met de uitvoering van grote 

structurele hervormingen die direct positieve lange termijneffecten voor de begroting 

hebben, mede doordat zij de potentiële duurzame groei verhogen, en bijgevolg een 

verifieerbare invloed op de houdbaarheid van de openbare financiën op lange termijn 

hebben. 

Bijzondere aandacht wordt besteed aan pensioenhervormingen die een meerpijlerstelsel 

invoeren, dat een verplichte pijler met volledige kapitaaldekking omvat. Het wordt 

lidstaten die dergelijke hervormingen doorvoeren, toegestaan om van het 

aanpassingstraject richting de middellangetermijndoelstelling voor de begroting of van 

de doelstelling zelf af te wijken, waarbij de afwijking het bedrag van de directe 

incrementele gevolgen van de hervorming voor het overheidsaldo moet weerspiegelen, 

mits een passende veiligheidsmarge ten opzichte van de referentiewaarde van het 

overheidstekort wordt aangehouden. 

De Raad en de Commissie onderzoeken voorts of het stabiliteitsprogramma het 

verwezenlijken van duurzame en daadwerkelijke convergentie binnen het eurogebied en 

de nauwere coördinatie van het economisch beleid bevordert, en of het economisch 

beleid van de betrokken lidstaat strookt met de globale richtsnoeren voor het 

economisch beleid en met de richtsnoeren voor werkgelegenheid van de lidstaten en de 

Europese Unie. 

In het geval van een buitengewone gebeurtenis die buiten de macht van de betrokken 

lidstaat valt en een aanzienlijke invloed heeft op de financiële positie van de overheid, of 

in perioden van ernstige economische neergang in het eurogebied of in de Unie als 

geheel, kan het de lidstaten worden toegestaan om tijdelijk af te wijken van het 

aanpassingstraject richting middellangetermijndoelstelling voor de begroting als bedoeld 

in de derde alinea, mits de houdbaarheid van de begroting op middellange termijn 

daardoor niet in gevaar komt. 

2.  De Raad en de Commissie onderzoeken het stabiliteitsprogramma binnen ten 

hoogste drie maanden na de indiening ervan. De Raad stelt, op basis van een 

aanbeveling van de Commissie en na raadpleging van het Economisch en Financieel 

Comité, indien nodig, een advies over het programma vast. Daar waar de Raad 

overeenkomstig artikel 121 VWEU van mening is dat de doelstellingen en de inhoud van 

het programma moeten worden aangescherpt met een bijzondere verwijzing naar het 

aanpassingstraject ter verwezenlijking van de middellangetermijndoelstelling voor de 

begroting, verzoekt de Raad in zijn advies de betrokken lidstaat om zijn programma aan 

te passen. 
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2. Verordening 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de 

tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten zoals gewijzigd bij 

Verordening (EG) nr. 1056/2005 van de Raad van 27 juni 2005 en Verordening (EU) 

nr. 1177/2011 van de Raad van 8 november 2011. 

Artikel 2 

1.  Wanneer een overheidstekort de referentiewaarde overschrijdt, wordt die 

overschrijding overeenkomstig artikel 126, lid 2, onder a), tweede streepje, van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) geacht van uitzonderlijke 

aard te zijn, indien deze wordt veroorzaakt door een ongewone gebeurtenis die buiten 

de macht van de betrokken lidstaat valt en een aanzienlijk effect heeft op de financiële 

positie van de overheid, of indien zij wordt veroorzaakt door een ernstige economische 

neergang. 

Voorts wordt de overschrijding van de referentiewaarde geacht van tijdelijke aard te zijn 

indien de begrotingsprognoses van de Commissie aangeven dat het tekort na de 

ongewone gebeurtenis of de ernstige economische neergang onder de referentiewaarde 

zal dalen. 

1 bis.  Wanneer de verhouding tussen de overheidsschuld en het bruto binnenlands 

product (bbp) de referentiewaarde overschrijdt, wordt deze verhouding overeenkomstig 

artikel 126, lid 2, onder b), VWEU geacht in voldoende mate af te nemen en de 

referentiewaarde in een bevredigend tempo te benaderen indien het verschil ten 

opzichte van de referentiewaarde in de loop van de voorafgaande drie jaren met 

gemiddeld een twintigste per jaar als benchmark is verminderd, berekend op basis van 

de evolutie in de loop van de laatste drie jaren waarvoor de gegevens beschikbaar zijn. 

Het schuldcriterium wordt ook geacht te zijn vervuld indien de budgettaire prognoses 

van de Commissie erop wijzen dat de vereiste vermindering van het verschil ten 

opzichte van de referentiewaarde zich zal voordoen tijdens de periode van drie jaar 

waartoe de twee jaren behoren die volgen op het laatste jaar waarvoor de gegevens 

beschikbaar zijn. Voor een lidstaat waartegen op 8 november 2011 een 

buitensporigtekortprocedure loopt en gedurende een periode van drie jaar vanaf de 

correctie van het buitensporige tekort, wordt het schuldcriterium geacht te zijn vervuld 

wanneer de betrokken lidstaat, naar het oordeel van de Raad in zijn advies betreffende 

het stabiliteits- of het convergentieprogramma van die lidstaat, voldoende vooruitgang 

in de richting van naleving maakt. 

Bij de toepassing van de benchmark voor de schuldquoteaanpassing wordt rekening 

gehouden met de impact van de conjunctuur op het tempo van de schuldvermindering. 

 (…) 

 

3. Richtlijn 2011/85 tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de 

lidstaten 

Artikel 5 

Elke lidstaat beschikt over voor hem specifieke cijfermatige begrotingsregels die de 

naleving over een meerjarige horizon voor de overheid als geheel van de uit het VWEU 

op het vlak van begrotingsbeleid voortvloeiende verplichtingen doeltreffend bevorderen. 

Deze regels bevorderen in het bijzonder het volgende: 
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a) naleving van de overeenkomstig het VWEU vastgestelde referentiewaarden voor het 

tekort en de schuld; 

b) vaststelling van een meerjarige planninghorizon voor de begroting, met inbegrip van 

inachtneming van de middellangetermijndoelstellingen van de begroting van de 

lidstaat. 

 

4. Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de EMU (2012) 

Artikel 3 

 

1. De verdragsluitende partijen passen de regels in dit lid toe, naast en onverminderd 

hun verplichtingen uit hoofde van het recht van de Europese Unie 

a) de begrotingssituatie van de algemene overheid van een verdragsluitende partij moet 

in evenwicht zijn of een overschot vertonen; 

b) aan de regel onder a) wordt geacht te zijn voldaan indien het jaarlijks structureel 

saldo van de algemene overheid voldoet aan de landspecifieke 

middellangetermijndoelstelling, als bepaald in het herziene stabiliteits- en groeipact, met 

als benedengrens een structureel tekort van 0,5 % van het bruto binnenlands product 

tegen marktprijzen. De verdragsluitende partijen zorgen voor snelle convergentie naar 

hun respectieve middellangetermijndoelstelling. Het tijdschema voor deze convergentie 

zal door de Europese Commissie worden voorgesteld met inachtneming van de 

landspecifieke houdbaarheidsrisico's. De vooruitgang naar en de naleving van de 

middellangetermijndoelstelling worden geëvalueerd op basis van een algehele 

beoordeling met het structurele saldo als ijkpunt, die een analyse omvat van de uitgaven 

ongerekend discretionaire maatregelen aan de ontvangstenzijde, overeenkomstig het 

herziene stabiliteits- en groeipact; 

c) de verdragsluitende partijen mogen uitsluitend in de in lid 3, onder b), bepaalde 

uitzonderlijke omstandigheden tijdelijk afwijken van hun respectieve 

middellangetermijndoelstelling of van het aanpassingstraject in die richting; 

d) wanneer de verhouding tussen de algemene overheidsschuld en het bruto 

binnenlands product tegen marktprijzen aanzienlijk kleiner is dan 60 % en wanneer de 

risico's wat betreft de houdbaarheid op lange termijn van de overheidsfinanciën laag 

zijn, kan de benedengrens van de onder b) genoemde middellangetermijndoelstelling 

maximaal oplopen tot een structureel tekort van 1,0 % van het bruto binnenlands 

product tegen marktprijzen; 

e) indien significante afwijkingen van de middellangetermijndoelstelling of van het 

aanpassingstraject in die richting worden vastgesteld, treedt automatisch een 

correctiemechanisme in werking. Dit mechanisme houdt onder meer in dat de betrokken 

verdragsluitende partij maatregelen dient uit te voeren om de afwijkingen binnen een 

welbepaalde termijn te corrigeren. 

 

2. De in lid 1 vastgestelde regels worden uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding van dit 

Verdrag van kracht in het nationaal recht van de verdragsluitende partijen middels 

bindende en permanente, bij voorkeur constitutionele, bepalingen of door andere 

garanties voor de volledige inachtneming en naleving ervan gedurende de nationale 

begrotingsprocessen. De verdragsluitende partijen stellen op nationaal niveau het in lid 

1, onder e), bedoelde correctiemechanisme in op basis van door de Europese Commissie 

voor te stellen gemeenschappelijke beginselen inzake met name de aard, de omvang en 

het tijdschema voor de corrigerende maatregelen die moeten worden genomen, ook in 
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het geval van uitzonderlijke omstandigheden, en de taak en de onafhankelijkheid van de 

instellingen die op nationaal niveau verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de 

naleving van de in lid 1 bedoelde regels. In dergelijk correctiemechanisme worden de 

prerogatieven van de nationale parlementen ten volle geëerbiedigd. 

 

3. Voor de toepassing van dit artikel gelden de definities van artikel 2 van het aan de 

Verdragen van de Europese Unie gehechte Protocol (nr. 12) betreffende de procedure bij 

buitensporige tekorten. 

Voor de toepassing van dit artikel gelden ook de volgende definities: 

a) "jaarlijks structureel saldo van de algemene overheid" betekent het jaarlijks 

conjunctuurgezuiverde saldo, ongerekend eenmalige en tijdelijke maatregelen; 

b) "uitzonderlijke omstandigheden" betekent een buiten de macht van de betrokken 

verdragsluitende partij vallende ongewone gebeurtenis die een aanzienlijke invloed heeft 

op de financiële positie van de overheid, of perioden van ernstige economische 

neergang zoals neergelegd in het herziene stabiliteits- en groeipact, mits de budgettaire 

houdbaarheid op middellange termijn door de tijdelijke afwijking door de 

verdragsluitende partij niet in gevaar komt. 

 

5. Verordening 473/2013 betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor het 

monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen 

van de correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van de eurozone. 

Artikel 5 

Onafhankelijke instanties belast met het toezicht op de naleving van begrotingsregels 

1.   De lidstaten beschikken over onafhankelijke instanties die toezicht houden op de 

inachtneming van: 

a) cijfermatige begrotingsregels die de middellangetermijndoelstelling voor de 

begrotingssituatie als vastgelegd in artikel 2 bis van Verordening (EG) nr. 1466/97 in 

de nationale begrotingsprocedure verwerken; 

b) cijfermatige begrotingsregels als bedoeld in artikel 5 van Richtlijn 2011/85/EU. 

2.   Deze instanties stellen, waar passend, publiekelijk toegankelijke beoordelingen op 

met betrekking tot de nationale begrotingsregels, onder meer met betrekking tot: 

a) het zich voordoen van omstandigheden die leiden tot de activering van het 

correctiemechanisme voor gevallen van aanzienlijke geconstateerde afwijking van de 

middellangetermijndoelstelling of het aanpassingstraject naar die doelstelling, 

overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1466/97; 

b) de vraag of de budgettaire correctie verloopt in overeenstemming met de nationale 

regels en plannen; 

c) het zich al dan niet meer voordoen van omstandigheden als bedoeld in artikel 5, lid 1, 

tiende alinea, van Verordening (EG) nr. 1466/97, op grond waarvan een tijdelijke 

afwijking kan worden toestaan van de begrotingsdoelstelling voor de middellange 

termijn of van aanpassingstraject naar die doelstelling, mits een dergelijke afwijking de 

houdbaarheid van de begroting op de middellange termijn niet in gevaar brengt. 

 

 


