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In mijn brief van 13 februari jl. (ons kenmerk 2187 FAIW/EL) zond ik uw dagelijks bestuur de con-
cepten van de vier documenten waarin een beschrijving wordt gegeven van de met ingang van 2004 
geldende verplichting voor de waterschappen om ieder kwartaal bepaalde financiële gegevens aan 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te gaan verstrekken. Thans kan ik u melden dat deze 
documenten op 14 maart jl., nadat diverse Unieorganen daar in positieve zin over hadden geadvi-
seerd, door de ledenvergadering van de Unie zijn vastgesteld. De definitieve versies van de docu-
menten zijn bij deze brief gevoegd. Het gaat om: 
– een convenant tussen waterschappen en het CBS waarin de wederzijdse plichten worden be-

schreven (bijlage 1; wat dit document betreft kan nog worden opgemerkt de waterschappen dit 
hebben goedgekeurd en het stuk met een positief advies voorligt binnen het CBS. De onderteke-
ning moet echter nog plaatsvinden); 

– een notitie waarin de gegevensverstrekking van waterschappen aan CBS op hoofdlijnen wordt 
beschreven en waarin veel aandacht wordt besteed aan de wijzigingen die waterschappen in hun 
werkwijze moeten doorvoeren (bijlage 2); 

– een notitie waarin de te verstrekken informatie wordt toegelicht (bijlage 3); 
– een notitie waarin de afwijkingen van de huidige comptabiliteitsvoorschriften worden beschreven 

die noodzakelijk dan wel wenselijk zijn om als waterschappen aan de verplichting te gaan voldoen 
(bijlage 4). 

Met deze documenten hebben de waterschappen thans volledige duidelijkheid over de verplichting 
en kunnen zij deze gaan voorbereiden. Ik wil u vragen deze voorbereiding met voortvarendheid ter 
hand te nemen. 
Zoals reeds tijdens de regionale bijeenkomst op 26 maart jl. te Rotterdam is aangegeven wil het 
CBS enige coulance betrachten richting de waterschappen die in 2004 in een fusietraject zijn ver-
wikkeld dat per 1 januari 2005 resulteert in een nieuw organisatie. Deze waterschappen zullen in 
2004 wel worden gevraagd de informatie conform de nieuwe indeling en werkwijze aan te leveren, 
maar voor hen geldt niet de verplichting de administratie en begroting volledig aan de nieuwe inde-
lingen aan te passen. Zij worden gevraagd een zo goed mogelijke schatting van de gegevens te 
maken vanuit hun dan bestaande administratie. 
 
In mijn eerder genoemde brief ben ik uitgebreid op de achtergrond van de gegevensverstrekking en 
de diverse documenten ingegaan. Op deze plaats volsta ik met een verwijzing daarnaar. Wel wil ik u 
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nogmaals wijzen op het feit dat de verplichte gegevensverstrekking niet alleen voor de waterschap-
pen zelf geldt, maar ook voor de gemeenschappelijke regelingen en andere organen waarin zij een 
belangrijke mate van zeggenschap hebben. Voorzover u dit niet reeds hebt gedaan wil ik u nog-
maals vragen deze organen over de gegevensverstrekking te informeren. 
Ik het vervolg van deze brief ga ik in op de wijzigingen die zijn doorgevoerd ten opzichte van de 
concepten die ik in februari jl. aan de waterschappen stuurde. 
 
Wijzigingen ten opzichte van versies van februari jl. 
 
De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd in de concept–documenten over de EMU–
verplichting uit februari jl. kunnen als volgt worden beschreven: 
– terecht is lopende de procedure opgemerkt dat een convenant (bijlage 1) dat in Unieverband 

wordt afgesloten individuele waterschappen strikt formeel niet kan binden. Om deze reden zijn 
passages zoals 'via dit convenant verplichten de waterschappen zich… ' vervangen door 'via dit 
convenant spreken de waterschappen de intentie uit zich tot het uiterste te zullen inspannen tot 
… '.Voor de goede orde merk ik op dat deze tekstwijziging niets af doet aan de uit Europese veror-
deningen voortvloeiende verplichting tot gegevensverstrekking; 

– de paragrafen 2 en 3 van bijlage 2 zijn dienovereenkomstig aangepast; 
– de aan het slot van paragraaf 4 van bijlage 2 beschreven regels voor het toerekenen van bepaal-

de kosten en opbrengsten aan kwartalen zijn verduidelijkt dan wel nog meer aangesloten op de 
waterschapspraktijk; 

– ook de bijlagen 3 en 4 zijn op een enkel punt verduidelijkt. Inhoudelijk zijn deze documenten niet 
gewijzigd. 

 
Ik verwacht u met het voorgaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met uw vragen over deze brief en de bijgevoegde documenten kunt u terecht bij de heer ir. J.W.C. 
Dekking van het Uniebureau (telefoon 070–3519859 of e–mail wdekking@uvw.nl). 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. H.J.M. Havekes, 
plv. algemeen directeur. 
 


