Bijlage 1

Convenant gegevensverstrekking op kwartaalbasis door waterschappen aan Centraal
Bureau voor de Statistiek
Ondergetekenden, de Directeur–Generaal van de Statistiek en het bestuur van de Unie van
Waterschappen;
overwegende dat;
– de waterschappen met ingang van 1 januari 2004 op grond van in het kader van de Economische en Monetaire Unie gemaakte afspraken verplicht zijn per kwartaal bepaalde financiële gegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te verstrekken;
– deze gegevensverstrekking in principe via een wijziging van de comptabiliteitsvoorschriften
waterschappen een wettelijke basis zou moeten krijgen;
– het door de aankomende integrale aanpassing van de comptabiliteitsvoorschriften niet
wenselijk is deze thans op het punt van de verplichte gegevensverstrekking thans partieel
te wijzigen;
– de verplichte gegevensverstrekking tot het moment dat deze in de comptabiliteitsvoorschriften is opgenomen ook via het afsluiten van dit convenant kan worden gerealiseerd;
komen het volgende overeen;

1 Doel van het convenant
Dit convenant waarborgt de per 2004 verplichte gegevensverstrekking van de waterschappen aan het CBS ten behoeve van de verplichte kwartaalrapportages aan onder andere de
Europese Commissie.
2 Algemene bepalingen
a De bijlagen van dit convenant maken onverbrekelijk deel uit van het convenant.
b Bij strijdigheid van de bepalingen in het convenant en de bijlagen prevaleren de bepalingen in het convenant.
3 Gegevensverstrekking door de waterschappen
a Via dit convenant spreken de waterschappen de intentie uit zich tot het uiterste te zullen
inspannen om met ingang van 1 januari 2004 binnen één maand na afloop van ieder
kwartaal de in bijlage 1 van dit convenant opgenomen financiële gegevens aan het CBS
te gaan verstrekken.
b Bij de onder a bedoelde gegevensverstrekking passen de waterschappen de in paragraaf
4 van bijlage 1 opgenomen richtlijnen voor tijdstoerekening toe.
c Indien voor de onder a en b bedoelde gegevensverstrekking wijzigingen van de administratie(s) en van de begroting alsmede van de interne werkwijze noodzakelijk zijn, voeren
waterschappen deze tijdig door.
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4 Gegevensverwerking en eventuele vervolgactiviteiten
a Het CBS toetst de in artikel 3 onder a bedoelde informatie op plausibiliteit. Indien de door
het waterschap verstrekte informatie dit noodzakelijk maakt overlegt het CBS met het betreffende waterschap.
b Indien het onder a bedoelde overleg tot onbevredigende resultaten leidt probeert de Unie
van Waterschappen de partijen tot elkaar te brengen.
5 Belemmeringen bij de uitvoering
Indien tijdens de uitvoering van het convenant blijkt dat omstandigheden een behoorlijke
uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren dan wel bij één van de partijen gerede
twijfel rijst aan het in redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaat binnen de overeengekomen bijdrage en doorlooptijd, is deze partij verplicht wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Partijen overleggen dan zo spoedig mogelijk over de (wenselijkheid van) te nemen maatregelen.
6 Evaluatie van de uitvoering
a Na iedere kwartaalrapportage over 2004 bespreken het CBS en de Unie de ervaringen
met de uitvoering van het convenant.
b Met ingang van begrotingsjaar 2005 vindt het onder a bedoelde overleg één keer per jaar
in de maand mei plaats.
c In het onder a en b bedoelde overleg wordt bezien welke aanpassingen van het convenant of de te verzamelen gegevens gewenst zijn.
7 Duur van het convenant
a Het convenant treedt in werking op de datum van ondertekening door beide partijen en
geldt tot het moment dat op grond van de comptabiliteitsvoorschriften waterschappen
een vergelijkbare verplichting van kracht is.
b Werkzaamheden verricht voor de datum van ondertekening van het convenant door beide partijen worden geacht ingevolge dit convenant te zijn uitgevoerd voor zover die werkzaamheden geheel voldoen aan het bepaalde in dit convenant en voor de uitvoering
daarvan uitdrukkelijk overeenstemming is bereikt tussen de Unie en het CBS.
8 Tussentijdse beëindiging van het convenant
Tussentijdse beëindiging van het convenant door een van de partijen is niet mogelijk.
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9 Reikwijdte van het convenant
a Dit convenant is ook van toepassing op de gemeenschappelijke regelingen en de andere
organen waarin waterschappen een belangrijke mate van zeggenschap hebben.
b De waterschappen informeren de onder a bedoelde organen over dit convenant en de
verplichtingen die op grond daarvan gelden.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend
te ..........… … … … … … … … op ..........… … … … … … 2003,
namens de waterschappen door het bestuur van de Unie van Waterschappen

(ir. J.J. de Graeff)
voorzitter,

(mr. H.J.M Havekes)
wnd. secretaris.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend
te ..........… … … … … … … … op ..........… … … … … … 2003,
voor het Centraal Bureau voor de Statistiek

(ir.drs. R.B.J.C. van Noort)
Directeur–Generaal van de Statistiek.
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