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Geachte raadsleden, 
 
Inleiding 
In deze brief gaan we kort in op de stand van zaken met betrekking tot de vertaling van het 
regeerakkoord Rutte III. Op basis van de eerste berekeningen door het Ministerie van Financiën 
(startnota) geven we aan hoe het Gemeentefonds zich naar verwachting zal gaan ontwikkelen.  
 
Kernboodschap 
In de gepresenteerde startnota van het kabinet Rutte III (zie bijlage Startnota van 3 november 2017) 
staan nieuwe accresbedragen opgesomd waarmee het gemeentefonds de komende jaren groeit 
vanwege een (bredere) koppeling aan de totale rijksuitgaven. Met name in de periode 2020 tot en met 
2022 zien we onze inkomsten jaarlijks extra stijgen ten opzichte van de eerdere grove ramingen volgens 
het regeerakkoord.  
We moeten echter als gemeente tegelijkertijd rekening houden met extra lasten. Die vloeien onder 
andere voort uit de aanzuigende werking van het maximeren van de eigen bijdragen in het sociaal 
domein. Eenzelfde voorbehoud moet worden gemaakt voor de zogeheten enveloppe-gelden. Daarmee 
wordt bedoeld dat het kabinet de gemeenten verzoekt mee te werken aan de realisatie van hun 
prioriteiten – zoals klimaatplannen en regionale knelpunten – waarvan de kosten worden gedekt uit de 
hogere accressen die we als gemeente zullen gaan ontvangen.  
Samenvattend: het Gemeentefonds groeit naar verwachting stabieler dan voorheen, maar het 
nieuwe kabinet gaat heel vaak uit van cofinanciering door  gemeenten waarvan we de omvang nu 
nog niet goed kennen. 
 
Consequenties 
Hogere accressen 
Met ingang van 2018 is de groei van het Gemeentefonds voortaan gekoppeld aan de groei van de totale 
rijksuitgaven (uitbreiding van de zogenaamde ‘trap op trap af’-systematiek) conform de wens van de VNG 
(zie bijlage ledenbrief VNG 14 november 2017). De kaders zorg en sociale zekerheid alsmede rente en 
aardgasbaten worden in het vervolg ook in de berekening betrokken. Dat geeft een meer stabiele 
ontwikkeling van de accrespercentages. 



  
 
 
 
  
  
 
De hogere accressen worden naast de actualisatie van CPB-ramingen veroorzaakt door de overheveling 
van de gelden van het sociaal domein naar de algemene uitkering (overheveling in 2019 met een effect 
vanaf 2020). Buiten de overheveling naar de algemene uitkering blijven de volgende budgetten (deze 
blijven dus bij het Rijk): 
• Beschermd wonen 
• WSW-oud 
• Re-integratie Wajong nieuw 
• Beschut werk nieuw      
 
Uniform tarief eigen bijdrage Wmo-voorzieningen 
Uit het regeerakkoord blijkt dat er per 2019 een uniform tarief komt van € 17,50 euro per vier weken voor 
de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen. Onze uitgaven aan Wmo-voorzieningen zullen hierdoor naar 
verwachting toenemen en de inkomsten uit de eigen bijdragen afnemen. De CPB-doorrekening van het 
regeerakkoord raamt de wegvallende inkomsten bij alle gemeenten op € 290 miljoen. Het kabinet biedt 
hiervoor een 'cofinanciering' van € 145 miljoen, en legt de helft van de rekening hiervoor dus neer bij 
gemeenten. Daar komen de meerkosten door een te verwachten toename in het gebruik van 
voorzieningen nog bij.  
 
Opschalingskorting apparaatskosten 
De opschalingskorting wegens apparaatslasten van het vorige kabinet blijft bestaan. Gemeenten en de 
VNG hadden er bij het Rijk voor gepleit met deze bestaande korting op het Gemeentefonds te stoppen. 
Dit is dus niet overgenomen door het nieuwe kabinet. Er komt echter geen nieuwe korting voor 
bijvoorbeeld efficiency van 1½% die eerder wel als mogelijkheid werd genoemd.  
Voor Albrandswaard is in de berekening van het Gemeentefonds en daarmee de bestaande 
meerjarenbegroting t/m 2022 al rekening gehouden met de opschalingskorting apparaatskosten. 
 
Compensatie voor aangepaste btw-vrijstelling op sport 
Het kabinet wil de btw-sportvrijstelling op last van de Europese Commissie met ingang van 2019 
uitbreiden. Het gaat hier om de dienstverlening van gemeenten op het gebied van het geven van 
gelegenheid tot sport die wordt vrijgesteld van heffing van btw. Gemeenten hebben bij die exploitatievorm 
van gemeentelijke sportaccommodaties geen winstoogmerk en worden daarom verplicht vrijgesteld van 
de heffing van btw. Dit betekent dat gemeenten de btw op de kosten niet meer kunnen aftrekken c.q. 
terugvragen op de btw-aangifte en ook niet kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Op die 
manier wordt de btw op gemeentelijke sportaccommodaties met ingang van 1 januari 2019 een 
kostenpost voor gemeenten. Volgens de berichten van het kabinet en de VNG worden gemeenten vanaf 
2019 volledig gecompenseerd voor deze nadelen. Het is nog niet duidelijk hoe de compensatie precies 
zal gaan plaatsvinden. De specifieke gevolgen voor Albrandswaard worden vanaf februari 2018 in beeld 
gebracht. Voorlopig gaan we er vanuit dat een en ander budgettair neutraal zal gaan verlopen. 
 
Geen uitbreiding lokaal belastinggebied  
De komende kabinetsperiode is een uitbreiding van het lokale belastinggebied van de baan. Omdat er al 
zoveel verandert in het stelsel van rijksbelastingen wordt het volgens het kabinet onverantwoord geacht 
hier nog een overheidslaag aan toe te voegen. 
 
Vervolg 
Hoeveel Albrandswaard precies extra zal gaan ontvangen en welke kosten van cofinanciering of andere 
kosten hiermee voor onze begroting gemoeid zijn, zal waarschijnlijk pas blijken uit het interbestuurlijk 
akkoord dat na 100 dagen regeren wordt gepresenteerd. Meer financiële duidelijkheid zal dus op z’n 
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vroegst pas in februari 2018 volgen. Deze informatie kan dan in de Kadernota voor de begroting 2019 
worden meegenomen. 
Een mogelijk eerder door het Ministerie van Binnenlandse zaken toegezegde extra gemeente-
fondscirculaire in verband met het nieuwe regeerakkoord wordt niet meer verwacht. De komende 
decembercirculaire 2017 zal zoals gebruikelijk beperkt van aard zijn en uitsluitend het lopende jaar 2017 
bijwerken. Hierover zullen wij u uiteraard zo snel mogelijk informeren. 
 
 
BIJLAGEN 
1291620 Startnota Ministerie van Financiën 3-11-2017 
1291621 Ledenbrief VNG Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten 14-11-2017 
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Inleiding  

Deze Startnota geeft de vertaling van de financiële afspraken uit het 

Regeerakkoord.  

Leeswijzer 

Paragraaf 1 geeft een toelichting op het begrotingsbeleid en de begrotingsregels 

die voor deze kabinetsperiode zullen gelden. Paragraaf 2 bevat de nieuwe 

uitgavenplafond, het inkomstenkader en de macro-economische kerngegevens 

waarop de plafonds en het kader zijn gebaseerd. Daarnaast wordt ingegaan op de 

indexatie van het Gemeentefonds en het Provinciefonds en de fiscale regelingen. 

Paragraaf 3 licht de verwachte ontwikkeling van het overheidssaldo (EMU-saldo) en 

de overheidsschuld (EMU-schuld) toe. Paragraaf 4 bevat een toelichting op de 

intensiveringen en ombuigingen uit het Regeerakkoord, alsmede de departementale 

herverkavelingen.  

 

Tegelijk met de Startnota ontvangt u een aantal nota’s van wijzigingen op de 

departementale ontwerpbegrotingen. Met de nota’s van wijziging worden de 

ontwerpbegrotingen 2018 aangepast aan de wijzigingen uit het Regeerakkoord. De 

fiscale maatregelen die in 2018 ingaan, zijn bij nota van wijziging verwerkt in het 

Belastingplan 2018. 

In de nota’s van wijziging zijn de herverkaveling van Groen onderwijs (naar OCW) 

en de beleidspakketten van WenR (naar BZK) verwerkt. De overige 

herverkavelingen worden, door middel van nota’s van wijzigingen, ingediend voor 

de stemmingen over de begrotingen 2018 in de Tweede Kamer, en zodoende in de 

begrotingen 2018 opgenomen.  
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1. Begrotingsbeleid  

 

Het kabinet voert een trendmatig begrotingsbeleid. Het doel van het 

begrotingsbeleid is beheersing van de overheidsfinanciën, een doelmatige allocatie 

van middelen en bijdragen aan economische stabiliteit. Bij trendmatig 

begrotingsbeleid gelden de volgende basisprincipes. Voor de uitgavenkant van de 

begroting worden aan het begin van een kabinetsperiode afspraken gemaakt over 

het maximale uitgavenniveau: het zogenoemde uitgavenplafond. Voor elk jaar 

wordt een plafond voor de totale uitgaven afgesproken dat niet overschreden mag 

worden. Voor de inkomstenkant van de begroting geldt het principe van 

automatische stabilisatie: inkomstenmeevallers komen ten gunste van het 

overheidssaldo, inkomstentegenvallers belasten het overheidssaldo. Dit betekent 

dat hogere inkomsten – bijvoorbeeld meer belastingontvangsten als gevolg van een 

hogere economische groei – niet kunnen worden gebruikt voor extra uitgaven. Daar 

staat tegenover dat tegenvallers aan de inkomstenkant in principe niet tot een 

bezuiniging leiden. Beleidsmatige ontwikkelingen in de collectieve lasten (met name 

belastingen en premies) moeten aan de inkomstenkant gecompenseerd worden. 

Het kabinet besluit ieder jaar in het voorjaar integraal over de hoofdlijnen van de 

uitgaven- en inkomstenkant, voor zowel het uitvoeringsjaar als het eerstkomende 

begrotingsjaar. In augustus vindt nadere besluitvorming plaats over de 

inkomstenkant en de koopkrachtontwikkeling, op basis van een nieuwe raming van 

het Centraal Planbureau (CPB). 

 

Bijlage 1 bevat de begrotingsregels voor deze kabinetsperiode (begrotingsjaren 

2018 tot en met 2021). Het kabinet bestendigt de huidige begrotingsregels, 

inclusief de aanpassingen die de 15e Studiegroep Begrotingsruimte heeft 

geadviseerd. Deze aanpassingen zijn onder andere: 

 Het uitgavenplafond wordt geïndexeerd met de loon- en prijsontwikkelingen 

van de uitgaven, niet langer met de prijs nationale bestedingen (pNB). Hierdoor 

is er geen sprake meer van mee- of tegenvallers op dit gebied, de zogeheten 

ruilvoetproblematiek. 

 Het conjuncturele deel van de uitgaven aan WW en bijstand wordt uit het 

uitgavenplafond gehaald.  

 De rente-uitgaven over de staatsschuld en de budgettaire gevolgen van 

beleidsmatige besluiten over de gaswinning worden onder het uitgavenplafond 

geplaatst.  

Voornoemde aanpassingen aan het uitgavenplafond zorgen er per saldo voor dat de 

stabiliserende werking van de overheidsbegroting op de economie toeneemt. 

 

Tevens wordt de Middellangetermijnverkenning van het CPB jaarlijks geactualiseerd 

in plaats van alleen bij Regeerakkoord. Dit verbetert de kwaliteit en actualiteit van 

de begrotingsramingen van het kabinet.  
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2. Uitgavenplafond, inkomstenkader en indexatie Gemeentefonds en 

Provinciefonds 
 

Macro-economische veronderstellingen en budgettaire kerngegevens 

De ramingen voor de inkomsten, uitgaven en daarmee het overheidssaldo zijn 

gebaseerd op de macro-economische ramingen van het CPB na doorrekening van 

het Regeerakkoord. Tabel 1 geeft een overzicht van de macro-economische 

veronderstellingen voor deze Startnota. 
 

 

Op basis van deze macro-economische veronderstellingen en de financiële 

afspraken uit het Regeerakkoord (netto intensivering van 14,5 miljard in 2021) 

komt het kabinet tot de budgettaire kerngegevens voor de komende 

kabinetsperiode (tabel 2). Het is een weloverwogen beslissing van het kabinet om 

na de voorbije zuinige jaren te investeren. Met de totale impuls uit het 

Regeerakkoord komt het kabinet aan de grenzen van de budgettaire ruimte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

*De rentelasten vallen per 2018 onder het uitgavenplafond Rijksbegroting. 

Tabel 1 Macro-economische veronderstellingen           

  2017 2018 2019 2020 2021 

Bruto binnenlands product (in miljarden euro) 733 771 807 840 873 

Economische groei (volumegroei; in procenten bbp) 3,3 3,1 1,9 1,5 1,5 

Inflatie (consumentenprijsindex; mutatie per jaar in procenten) 1,6 1,6 2,8 2,3 2,3 

Contractloon marktsector (mutatie per jaar in procenten) 1,8 2,5 3,6 3,4 3,1 

Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen, internationale 

definitie) 

441 355 343 354 383 

Lange rente (niveau in procenten) 0,6 0,8 1,0 1,4 1,8 

Eurokoers (dollar per euro) 1,11 1,14 1,15 1,18 1,20 

Olieprijs (dollar per vat) 49 50 51 53 54 

Bron: Actualisatie Economische Verkenning 2018-2021 (CPB)           

Tabel 2 Budgettaire kerngegevens           

(in miljarden euro, tenzij aangegeven) 2017 2018 2019 2020 2021 

Inkomsten (belastingen en sociale 
premies) 

270,3  285,3  302,9  312,3  322,6  

      

Netto-uitgaven onder het 
uitgavenplafond 

253,2  278,3  294,7  307,4  317,8  

Rijksbegroting 107,0  126,6  139,8  144,3  147,1  

Sociale zekerheid 77,4  78,9  82,0  85,6  88,6  

Zorg 68,8  72,8  72,9  77,6  82,1  

Netto-uitgaven buiten het 
uitgavenplafond 

11,2  1,8  0,9  0,7  0,9  

Gasbaten -2,1  -2,0  -1,9  -1,9  -1,8  

Rentelasten* 6,5  0,0  0,0  0,0  0,0  

Zorgtoeslag 4,6  5,2  5,7  6,1  6,3  

Overig  2,2  -1,5  -2,9  -3,5  -3,7  

Totale netto-uitgaven 264,4  280,0  295,6  308,1  318,7  

      

EMU-saldo centrale overheid 5,9  5,3  7,2  4,2  3,9  

EMU-saldo decentrale overheden -1,8  -1,7  -1,6  -1,6  -1,6  

      

Feitelijk EMU-saldo 4,1  3,5  5,6  2,6  2,3  

Feitelijk EMU-saldo (in procenten bbp) 0,6% 0,5% 0,7% 0,3% 0,3% 

      

EMU-schuld   418,7  415,9  411,3  409,9  409,5  

EMU-schuld (in procenten bbp) 57,1% 54,0% 51,0% 48,8% 46,9% 

      

Bruto binnenlands product (bbp) 733,4  770,5  807,0  840,5  872,9  
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Het uitgavenplafond 

Voor de uitgavenkant van de begroting worden aan het begin van een 

kabinetsperiode afspraken gemaakt over het maximale uitgavenniveau: het 

uitgavenplafond. Het totale uitgavenplafond bestaat uit drie deelplafonds. Het 

plafond Rijksbegroting (R) heeft betrekking op alle uitgaven en niet-

belastingontvangsten van de rijksbegroting, die niet tot de inkomstenkant van de 

begroting en de andere twee budgetdisciplinesectoren gerekend worden. Het 

plafond Sociale Zekerheid (S) heeft betrekking op het totaal van de uitgaven in die 

sector. De collectieve zorguitgaven vallen ten slotte onder het plafond Zorg (Z). De 

totale uitgaven onder de plafonds SZ en Z betreffen zowel uitgaven die via de 

rijksbegroting worden gefinancierd, als uitgaven die door premies worden betaald. 

Bij de plafonds geldt het principe dat uitgaven die meetellen voor het 

overheidssaldo in beginsel ook meetellen bij de uitgaven onder het totale 

uitgavenplafond. 

 

De hoogte van de uitgavenplafonds zijn bepaald door de (netto)uitgavenramingen 

voortvloeiend uit het Regeerakkoord, de wijzigingen aan het uitgavenkader zoals 

geadviseerd door de 15e Studiegroep Begrotingsruimte en de macro-economische 

doorwerking. Het uitgavenplafond wordt met deze Startnota vastgelegd voor de 

jaren 2018 tot en met 2021. Tabel 2  en figuur 1 presenteren het uitgavenniveau 

van de verschillende deelplafonds voor deze jaren. De feitelijke ontwikkeling van de 

uitgaven wordt in de komende jaren getoetst aan de hand van deze plafonds. De 

tabellen in bijlage 2 geven een overzicht van de uitgaven onder de plafonds van de 

drie budgetdisciplinesectoren  en de uitgaven die niet onder het uitgavenplafond 

vallen (Tabellen 3a t/m 3d) evenals de aansluiting met de Miljoenennota 2018 

(Tabellen 4a t/m 4c).  

 

Figuur 1 Plafonds budgetdisciplinesectoren 2018-2021 (in miljarden euro) 

 
 

Figuur 2 geeft een uitsplitsing weer van de ontwikkeling van publieke uitgaven (in 

reële termen) voor de grootste uitgavencategorieën. Deze laat voor de komende 

kabinetsperiode een sterke reële stijging van de zorguitgaven zien, van ca. 17% 

tussen 2017 en 2021. De uitgaven aan sociale zekerheid stijgen met ca. 4% Bijna 
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2/3 van de totale uitgavenstijging van de overheid sinds 2006 komt door de 

stijgende uitgaven aan zorg en sociale zekerheid. De gunstige economische 

ontwikkeling beperkt de komende jaren de uitgavengroei voor deze categorie 

enigszins via lagere werkloosheidsuitgaven. Uitgaven aan openbaar bestuur stijgen 

met ca. 6% en uitgaven aan onderwijs met ca. 4%.  

 

Figuur 2 Ontwikkeling uitgaven (index, 2006=100) 

 

Bron: Op basis van cijfers CPB 

Indexatie Gemeentefonds en Provinciefonds 

In de realisatie van grote maatschappelijke uitdagingen spelen gemeenten en provincies een 

belangrijke rol. Als gevolg van de keuzes van dit kabinet komt er voor het gemeente- en 

provinciefonds structureel 1,4 miljard euro extra beschikbaar. Uitgangspunt voor de indexering van 

het Gemeentefonds en Provinciefonds is de trap-op-trap-afsystematiek. In deze systematiek 

groeien het Gemeentefonds en Provinciefonds mee met de Rijksuitgaven op een evenredige, 

actuele, inzichtelijke en beheersbare wijze. Deze systematiek wordt vanaf 2018 gekoppeld aan de 

totale uitgaven onder het uitgavenplafond (minus enkele correctieposten, zoals het Gemeentefonds 

en Provinciefonds zelf). Deze verbreding versterkt de evenredigheid van de systematiek en draagt 

bij aan een stabielere ontwikkeling van de fondsen, de zogenaamde accresontwikkeling. Het 

integreerbaar deel van de integratie-uitkering sociaal domein gaat per 2019 op in de algemene 

uitkering en maakt daarmee deel uit van de trap-op-trap-afsystematiek. In overeenstemming met 

de Wet Houdbare overheidsfinanciën (wet Hof) worden ook afspraken gemaakt over het aandeel 

van de decentrale overheden in het overheidssaldo de komende kabinetsperiode, waarbij het 

uitgangspunt het overheidssaldo na doorrekening door het CPB is. 

Tabel 3 geeft een overzicht van de indexatie van het Gemeentefonds en 

Provinciefonds. De tabellen 5a t/m 5e in bijlage 2 geven een overzicht van de 

aansluiting van deze bedragen met de Miljoenennota 2018, een uitsplitsing van het 

accres naar Gemeentefonds en Provinciefonds en het plafond van het BTW-

Compensatiefonds. 
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1 De normeringsystematiek wijzigt per 2018. Voor 2017 blijven de afspraken van het kabinet Rutte II van toepassing 

 

Het inkomstenkader 

De inkomstenmaatregelen uit het Regeerakkoord worden in lijn met het advies van de 15e 

Studiegroep Begrotingsruimte vastgelegd in het inkomstenkader. Gedurende de kabinetsperiode 

wordt de beleidsmatige lastenontwikkeling getoetst aan het inkomstenkader. In de 

begrotingsregels is vastgelegd dat het inkomstenkader cumulatief over de kabinetsperiode moet 

sluiten, waarbij tijdelijke afwijkingen zoveel mogelijk dienen te worden vermeden.  

Het principe van het inkomstenkader is dat alleen budgettaire gevolgen van beleidsaanpassingen 

(tariefs- dan wel grondslagwijziging) gecompenseerd moeten worden door andere 

inkomstenmaatregelen1. Dit zorgt voor beheersing aan de inkomstenkant van de rijksbegroting. 

Schommelingen in ontvangsten als gevolg van overige oorzaken – met name economische 

ontwikkelingen – lopen in het overheidssaldo. Dit zorgt voor automatische stabilisatie; in slechte 

economische tijden nemen de belastingontvangsten af, terwijl zij in goede tijden toenemen. 

 

Tabel 4 geeft het inkomstenkader voor de komende kabinetsperiode. 
  

                                                

1  Conform het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte worden ook de eersteordegedragseffecten van fiscale beleidswijzigingen in 

het inkomstenkader geboekt.  

Tabel 3 Normeringsystematiek Gemeentefonds en Provinciefonds  

(in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) 20171 2018 2019 2020 2021 2022 

Uitgaven Rijksbegroting 106.995  126.574  139.811  144.273  147.135  151.348  

Uitgaven Sociale zekerheid 77.388  78.937  82.029  85.563  88.642  92.057  

Uitgaven Zorg 68.828  72.762  72.896  77.581  82.087  87.487  

A) Netto uitgaven onder uitgavenplafond 253.211  278.274  294.736  307.418  317.864  330.892  

B) Correcties -30.086  -40.086  -42.054  -43.533  -44.746  -46.220  

w.v. Gemeentefonds, Provinciefonds en BTW-
Compensatiefonds 

-22.255  -23.082  -31.623  -32.968  -33.989  -35.284  

w.v. overige Rijksbijdragen aan   gemeenten 

en provincies 
-17.147  -17.005  -10.431  -10.565  -10.757  -10.937  

w.v. overboekingen met GF, PF en BCF 0  0  0  0  0  0  

w.v. overige financieringsverschuivingen 9.316  0  0  0  0  0  

C) Accresrelevante uitgaven (aru) = A+B 223.125  238.188  252.682  263.885  273.117  284.671  

D) Ontwikkeling aru (%) = (Ct - Ct-1)/Ct-1 1,14% 6,75% 6,09% 4,43% 3,50% 4,23% 

 
      

Gemeentefonds       

E) Grondslag (t-1) 16.702  16.654  17.461  25.682  26.782  27.660  

F) Accres (= E * D) 190  1.124  1.063  1.139  937  1.170  

G) accres  cumulatief 190  1.314  2.377  3.515  4.452  5.622  

 
      

Provinciefonds       

H) Grondslag (t-1) 2.494  2.410  2.234  2.349  2.435  2.446  

I) Accres (= H * D) 28  163  136  104  85  103  

J) accres  cumulatief 28  191  327  431  516  620  
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Het inkomstenkader wordt weergegeven in mutaties; de verandering ten opzichte van het 

voorgaande jaar.  

 

De beleidsmatige lastenontwikkeling in de periode 2018 tot en met 2021 wordt in belangrijke mate 

bepaald door het basispad. In het basispad zitten onder andere de effecten van maatregelen van 

voorgaande kabinetten met gevolgen voor de komende kabinetsperiode zoals de afbouw van de 

overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting. Deze zorgen voor een cumulatieve 

lastenverzwaring van 3,1 miljard euro. In het basispad zorgen de stijgende zorgpremies, als 

gevolg van stijgende zorguitgaven, voor een beleidsmatige lastenverzwaring van cumulatief 4,8 

miljard euro. Tevens worden vanaf nu, het Lage Inkomens Voordeel (LIV) en het 

Loonkostenvoordeel (LKV) geboekt onder het uitgavenplafond. Zowel het inkomstenkader als het 

uitgavenplafond wordt hiervoor gecorrigeerd.  

 

De btw-sportvrijstelling moet door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie worden 

aangepast. Dit leidt tot een extra lastenrelevante opbrengst voor de schatkist van 241 miljoen 

euro in 2019. Voor gemeenten en sportverenigingen leidt dit tot een financieel nadeel van dezelfde 

omvang. Om gemeenten en sportverenigingen hiervoor te compenseren2 wordt 241 miljoen euro 

overgeheveld van de inkomsten- naar de uitgavenkant van de rijksbegroting. 

                                                

2 Kamerstukken II, 2015/16, 34 302, nr. 115 

Tabel 4 Inkomstenkader 2018-2021 

 (in miljarden euro’s; - is 

lastenverlichting/saldoverslechterend) 
2018 2019 2020 2021 

Cum. 

2018-

2021 

Basispad 2,2 3,9 2,1 0,9 9,0 

Maatregelen vorige kabinetten 0,6 1,7 1,0 -0,1 3,1 

Zorgpremies 1,1 1,5 1,2 1,0 4,8 

Uitboeken LIV/LKV 0,5 0,4 0,0 0,0 0,9 

Btw-sport 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 

      
Regeerakkoord  -0,2 -0,2 -3,4 -2,7 -6,5 

IB-pakket -0,4 -1,1 -1,8 -2,1 -5,4 

w.v. box 1 maatregelen 0,0 -5,0 -1,9 -2,5 -9,4 

w.v. vergroening burgers 0,0 0,5 0,2 0,3 1,0 

w.v. overige lasten -0,4 3,3 -0,1 0,2 3,0 

Pakket bedrijfsleven 0,2 0,8 -2,0 -1,2 -2,2 

Milieupakket bedrijven 0,0 0,2 0,3 0,0 0,4 

Lastenmaatregelen in uitgavenpakketten 0,0 0,0 0,1 0,6 0,7 

      
Doorwerking Regeerakkoord op 

zorgpremies en compensatie 
0,1 0,1 0,3 0,2 0,8 

Zorgpremies 0,1 -0,1 -0,3 -0,6 -0,9 

Compensatie zorgpremies 0,0 0,2 0,6 0,8 1,7 

      
Totaal 2,1 3,8 -1,0 -1,6 3,4 
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In het inkomstenkader zijn alle bedragen uit de financiële bijlage van het 

Regeerakkoord (prijzen 2017) omgezet naar constante prijzen van het beoogde jaar 

van invoering. De omzetting naar constante prijzen in het beoogde jaar van invoering 

is ‘for better or worse’. Ieder verschil tussen de ramingen in het Belastingplan en het 

inkomstenkader is lastenrelevant en moet binnen het inkomstenkader worden 

gecompenseerd. 

 

Om van de financiële bijlage in het Regeerakkoord te komen tot het inkomstenkader zijn nog de 

volgende stappen gezet: 

 De wet Hillen wordt in 30 jaar afgebouwd in plaats van 20 jaar; 

 Enkele fiscale maatregelen uit het Regeerakkoord worden opgenomen in een nota van 

wijziging bij het Belastingplan 2018. Het verschil tussen de budgettaire bedragen in de nota 

van wijziging en het Regeerakkoord wordt gedekt door het tarief eerste schijf van het nieuwe 

tweeschijvenstelsel met 0,02%-punt te verhogen per 2021. Het tarief komt hierdoor uit op 

36,95% in plaats van 36,93% zoals voorzien in het Regeerakkoord3.  

 Tijdelijke kaseffecten zoals anticipatie-effecten in reactie op maatregelen die leiden tot een 

verschuiving van inkomsten over de tijd worden niet in het inkomstenkader geboekt. Dat 

speelt bij de voorgenomen verhoging van het tarief in box 2 en het afschaffen van de 

dividendbelasting.  

 

Zorgpremies in de Zorgverzekeringswet (Zvw), inclusief de zorgtoeslag, maken ook onderdeel uit 

van het inkomstenkader. Maatregelen in de curatieve zorg om de uitgaven te beperken, zoals de 

hoofdlijnenakkoorden, werken een-op-een door in een lagere nominale premie, 

inkomensafhankelijke bijdrage en zorgtoeslag omdat de Zvw lastendekkend is. Daarmee heeft een 

maatregel in de curatieve zorg geen positief effect op het overheidssaldo. Voor een positief effect 

op het overheidssaldo dienen tegenover de lagere zorgpremies hogere belastingen te staan. 

 

De maatregelen in het Regeerakkoord leiden tot een beleidsmatige cumulatieve lastenverlichting 

van 6,5 miljard euro. Inclusief de lastenontwikkeling in het basispad komt de totale beleidsmatige 

lastenontwikkeling voor de komende kabinetsperiode uit op 3,4 miljard euro.  

 

Fiscale regelingen 

Fiscale regelingen (voorheen belastinguitgaven) zijn regelingen die de belastingopbrengst 

verminderen. Bijlage 6 van de Miljoenennota 2018 bevat hier een overzicht van. Het budgettaire 

belang van deze fiscale regelingen wordt jaarlijks gemonitord. Voor de beoordeling van de 

ontwikkeling van het budgettaire belang wordt als benchmark de raming voor het jaar 2017 

volgens Miljoenennota 2018 gehanteerd. In elke Miljoenennota zal de raming voor het komende 

jaar worden vergeleken met de benchmark om te bepalen of sprake is van een substantiële 

ontwikkeling. Indien er sprake is van substantiële endogene ontwikkelingen, kan dit aanleiding zijn 

voor het nemen van maatregelen. Deze maatregelen zijn niet relevant voor het inkomstenkader.  

  

                                                

3 Aandachtpunt bij dit tarief is dat bij de jaarlijkse definitieve vaststelling van de zorgpremies, de hoogte van het tarief eerste schijf nog 

kan wijzigen. De begrotingsregels schrijven voor dat een lastenverzwaring of lastenverlichting als gevolg van structurele afwijkingen in 

de zorgpremies ten opzichte van het basispad, worden gecompenseerd met lastenverlichting c.q verzwaring elders (het lastenkader moet 

sluiten). 
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3. Overheidssaldo en overheidsschuld 

Het kabinet voert een begrotingsbeleid dat voldoet aan de Europese 

begrotingsregels uit het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). Het overheidssaldo (EMU-

saldo) blijft gedurende de kabinetsperiode positief en houdt een ruime marge ten 

opzichte van de tekortnorm uit de correctieve arm van 3% bbp. De overheidsschuld 

(EMU-schuld) komt in 2017 uit onder de norm van 60% bbp en daalt verder naar 

47% bbp in 2021.  

 

 

Naast deze tekort- en schuldnormen voldoet Nederland naar verwachting ook aan 

de vereisten van de preventieve arm uit het SGP. Hierin staat de landenspecifieke 

Middellangetermijndoelstelling (MTO) centraal, uitgedrukt in het structureel saldo. 

Het structurele saldo is het saldo na correctie voor de conjunctuur en eenmalige 

mee- of tegenvallers. Voor Nederland is de MTO een structureel saldo van -0,5% 

bbp. Het structurele saldo komt in 2018 naar verwachting uit op -0,7%. Dit 

saldopercentage valt binnen de marge van 0,25% die de Commissie hanteert in de 

ex-post beoordeling om te beoordelen of aan de MTO wordt voldaan4. Daarnaast 

geldt in de preventieve arm een norm voor de ontwikkeling van de uitgaven 

(uitgavenregel). Naar verwachting blijft de ontwikkeling van de uitgavengroei in 

2018 binnen de toegestane marges. De Europese Commissie zal in het najaar een 

oordeel geven over het ontwerpbegrotingsplan van Nederland voor 2018. Het 

kabinet ziet de beoordeling van de Commissie met vertrouwen tegemoet. Na 2018 

verbetert het structureel saldo naar 0,1% in 2021. Op basis van de cijfers in deze 

Startnota voldoet Nederland aan de vereisten van het SGP. 

 
 

 

Figuren 3 en 4 even de ontwikkeling van het overheidssaldo en de overheidsschuld 

in historisch perspectief weer.  

                                                

4 Vademecum on the Stability and Growth Pact, 2017 edition, p. 36 

Tabel 5 Ontwikkeling feitelijk overheidssaldo en overheidsschuld 

(in procenten bbp, + is overschot of toename schuld) 2017 2018 2019 2020 2021 

Feitelijk overheidssaldo Miljoenennota 2018 0,6% 0,8% 1,2% 1,4% 1,6% 

Maatregelen Regeerakkoord 0,0% -0,6% -0,9% -1,4% -1,6% 

Macro-economische doorwerking Regeerakkoord 0,0% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 

Overheidssaldo Startnota 0,6% 0,5% 0,7% 0,3% 0,3% 

            

Overheidsschuld Miljoenennota 2018 57,5% 54,4% 51,6% 48,6% 45,6% 

Maatregelen Regeerakkoord 0,0% 0,6% 1,5% 2,8% 4,3% 

Macro-economische doorwerking Regeerakkoord 0,0% -0,7% -1,8% -2,3% -2,7% 

Overig -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% 

Overheidsschuld Startnota 57,1% 54,0% 51,0% 48,8% 46,9% 

Tabel 6 Opbouw structureel Overheidssaldo           

(in procenten bbp, + is overschot) 2017 2018 2019 2020 2021 

Feitelijk overheidssaldo Startnota 0,6% 0,5% 0,7% 0,3% 0,3% 

Conjuncturele component -0,2% -1,1% -0,8% -0,3% -0,2% 

Incidentele correcties -0,3% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 

Structureel overheidssaldo Startnota 0,0% -0,7% -0,2% 0,0% 0,1% 
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Figuur 3 Ontwikkeling overheidssaldo (in procenten bbp) 

 
 

Figuur 4 Ontwikkeling overheidsschuld (in miljarden euro en procenten bbp) 

 
 

 

 

 

* Het EMU-saldo 1995 wordt vertekend door een eenmalige uitgave van 4,9 procent bbp vanwege de balansverkorting 

tussen Rijk en woningcorporaties in dat jaar.

Bron: CBS, CPB
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4. Toelichting intensiveringen en ombuigingen 

De maatregelen uit het Regeerakkoord tellen op tot een netto intensivering van 

14,5 miljard euro in 2021. In bijlage 3 wordt per begrotingshoofdstuk aangegeven 

waar intensiveringen en ombuigingen neerslaan.  

De intensiveringen (inclusief uitvoeringskosten) die nadere uitwerking behoeven, 

worden conform de afspraak uit het Regeerakkoord op de aanvullende post van het 

ministerie van Financiën geboekt in afwachting van concrete, doelmatige en 

evalueerbare beleidsvoorstellen. Intensiveringsmiddelen worden vervolgens 

jaarlijks tranchegewijs uitgekeerd naar de departementale begrotingen. 

Intensiveringen die reeds voldoende concreet en evalueerbaar zijn, zijn op de 

departementale (meerjaren)begrotingen verwerkt. Dit geldt ook voor de 

ombuigingen uit het Regeerakkoord. De verwerking van deze intensiveringen en 

ombuigingen vindt plaats middels nota’s van wijzigingen op de ontwerpbegroting 

2018 

Operatie Inzicht in Kwaliteit 

Conform het Regeerakkoord wordt er een operatie Inzicht in Kwaliteit uitgevoerd om 

de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid te vergroten. Met deze operatie 

wordt beoogd dat beleid van te voren beter wordt onderbouwd en achteraf goed 

wordt geëvalueerd. Evaluatieonderzoek is een essentieel onderdeel van de 

beleidscyclus, wat helpt om beter beleid te maken. Dat komt de kwaliteit van de 

overheidsuitgaven ten goede. In de eerste helft van 2018 wordt de Kamer nader 

geïnformeerd.  

Herverkavelingen 

Uit het Regeerakkoord volgen herverkavelingen van budgetten tussen de bestaande 

en nieuwe begrotingen. In deze Startnota zijn twee herverkavelingen meegenomen. 

Het betreft de overheveling van Groen onderwijs van Economische Zaken en 

Klimaat (EZK) naar OCW. Daarnaast worden de middelen van het voormalige WenR 

overgeheveld naar de begroting van BZK. De herverkaveling is verwerkt in de 

departementale tabbladen (bijlage 3). Per definitie tellen alle wijzigingsvoorstellen 

bij elkaar op tot 0; er wordt door de herverkaveling per saldo geen voorstel tot 

uitgavenverhogingen of uitgavenverlagingen gedaan. Voor zover niet alle 

herverkavelingen nu middels nota’s van wijziging verwerkt kunnen worden, zullen 

deze door middel van nota’s van wijzigingen, in te dienen voor het de stemmingen 

over de begrotingen 2018 in de Tweede Kamer, in de begrotingen 2018 worden 

opgenomen. Nieuwe begrotingen kunnen pas op Prinsjesdag 2018 worden 

ingediend. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) krijgt een 

eigen departementale begroting. Omdat een nieuwe begrotingswet alleen op 

Prinsjesdag kan worden ingediend, wordt de nieuw in te richten begroting van LNV 

pas bij de begroting 2019 ingevoerd. 
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Tabel 7 Overzicht herverkaveling 

 

 

 

 

 

* Reeds verwerkt bij Startnota 

Bijlagen 

 Begrotingsregels 2018-2021 Rutte III 

 Budgettaire plafonds en kerngegevens 

 Departementale tabbladen 

 

 

 

 

Taak Ministerie Voorheen onderdeel van 

Groen onderwijs* OCW EZ 

Wonen en Rijksdienst* BZK WenR 

Landbouw LNV EZ 

Klimaat EZK IenM 

Elektrisch vervoer IenW EZ 

Digitale overheid BZK EZ 

Ruimte BZK IenM 

Kustwacht Caribisch NL Defensie BZK/KR 



 

U201700869 PROD  
 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 

070 - 373 83 93 | info@vng.nl 

Samenvatting 

 

 

Het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst betekent voor de gemeentelijke financiën dat de 

groei van de algemene uitkering van het Gemeentefonds met ingang van 2018 wordt gekoppeld 

aan de groei van de totale rijksuitgaven, conform onze wens. We stuurden u op 17 oktober een 

speciale ledenbrief waarin we de gevolgen van het regeerakkoord voor de gemeenten zoals we die 

op dat moment zagen, hebben verwoord.  
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vertaling van de financiële afspraken uit het regeerakkoord. Deze Startnota heeft grote (positieve) 
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Op 10 oktober verscheen het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst. Voor de gemeentelijke 

financiën betekent dit akkoord dat de groei van de algemene uitkering van het Gemeentefonds met 

ingang van 2018 wordt gekoppeld aan de groei van de totale rijksuitgaven, conform onze wens. 

We stuurden u op 17 oktober een speciale ledenbrief waarin we de gevolgen van het 

regeerakkoord voor de gemeenten zoals we die op dat moment zagen, hebben verwoord.  

 

Het kabinet stuurde 3 november de zogenaamde Startnota aan de Tweede Kamer met daarin de 

vertaling van de financiële afspraken uit het regeerakkoord. Deze Startnota heeft grote (positieve) 

financiële gevolgen voor de gemeentelijke financiën.  

 

Bij het schrijven van de ledenbrief van 17 oktober was nog niet duidelijk hoe de verhouding was 

tussen het hogere accres uit het regeerakkoord en de sociaal domeintaken waarvan is afgesproken 

dat deze vanaf 2019 worden geïntegreerd in de algemene uitkering van het Gemeentefonds. We 

hebben in eerste instantie gereageerd dat de hogere accressen ook moeten worden gebruikt om de 

kostenstijgingen in het sociaal domein op te vangen. Een nadere analyse van de systematiek van 

de berekening van het Gemeentefondsaccres leidt ertoe dat dit pas geldt vanaf 2020. Dat betekent 

dat in de jaren 2018 en 2019 nog een aparte indexatie voor het sociaal domein beschikbaar komt, 

bovenop de berekende accressen.  

 

In deze ledenbrief lichten we zowel de Startnota als de financiële compensatie van het sociaal 

domein in 2018 en 2019 toe.  
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De Startnota en de gevolgen voor de gemeentelijke financiën 

In de Miljoenennota 2018 (en septembercirculaire 2017) zijn de volgende 

Gemeentefondsaccressen gepubliceerd die we voor onze analyse als startpunt (basispad) 

gebruiken: 

 

2018  2019  2020  2021  2022 Totaal 

Accres%  4,83%  2,60%  2,54%  2,20%  2,56% 14,73% 

Bedragen 805  445  445  395  465        2555 

(basispad septembercirculaire 2017) 

 

Naar aanleiding van het regeerakkoord Rutte III heeft het Centraal Planbureau (CPB) de 

economische effecten opnieuw berekend. Het regeerakkoord zorgt onder andere voor meer 

werkgelegenheid en een opwaartse druk op lonen en prijzen. De financiële effecten hiervan zijn 

verwerkt in de Startnota.  

Het regeerakkoord en de bijstelling van het macro-economische beeld (door het CPB) leiden tot de 

volgende mutaties van de jaarlijkse accressen voor het Gemeentefonds:  

 

2018  2019  2020  2021   2022           Totaal 

Accres%  4,83%  2,60%  2,54%  2,20%   2,56%           14,73% 

(basispad) 

Extra Accres 1,92%  3,49%  1,89%  1,30%    1,67%          10,27% 
Regeerakkoord 
 
Nieuw accres 6,75%  6,09%  4,43%  3,50%    4,23%          25,00% 
Startnota 

 

De Startnota leidt tot een accres van het Gemeentefonds dat gemiddeld over de kabinetsperiode 

5% per jaar is, ruim 2% per jaar hoger dan vóór het regeerakkoord.  

 

In euro’s betekent dit dat door het regeerakkoord en de wijziging van de ‘trap op, trap af’-

systematiek, (koppeling aan de totale rijksuitgaven) het Gemeentefonds eind 2022 € 2,9 miljard 

extra zal zijn gegroeid ten opzichte van het basispad van de Miljoenennota 2018 (€ 2,5 miljard). De 

totale groei komt dan, volgens de huidige raming, uit op ongeveer € 5,4 mld in 2022: 

 

   2018  2019  2020  2021  2022 

Basispad  805  1250  1695  2090  2555 

(Cumulatief) 

Startnota extra  319    937  1630  2172  2877  

(Cumulatief) 

Startnota totaal  1124  2188  3325  4262  5432 

(Cumulatief) 

 

Uiteraard moeten uit deze accressen ook de loon- en prijsstijgingen worden betaald. Als we de 

nieuwe accressen schonen voor de loon en prijsontwikkeling dan krijgen we de volgende reeks: 

(loon- en prijsontwikkeling is onze eigen berekening op basis van CPB-gegevens) 
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   2018  2019  2020  2021  2022 

Accressen  6,75%  6,09%  4,43%  3,50%  4,235 

Loon/prijs  2,4%  2,9%  2,9%  2,4%     2,5% 

 

Reëel accres  4,35%  3,19%  1,53%  1,1%  1,83% 

 

Deze accressen, met name voor de latere jaren, zijn nadrukkelijk ramingen. Uiteindelijk zal de 

jaarlijkse groei worden bepaald aan de hand van de realisatiecijfers van de rijksbegroting. In de 

Gemeentefondscirculaires zal telkens de actuele stand worden weergegeven, zoals al jaren 

gebruikelijk is. Op dit onderdeel is de systematiek ongewijzigd gebleven.  

 

Btw sport 

Het ministerie van Financiën is voornemens om investeringen in sportaccommodaties weer vrij te 

stellen van btw. Dit op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dit kost de 

gemeenten veel geld omdat ze de betaalde btw niet meer als vooraftrek kunnen terugkrijgen van de 

belastingdienst. We hadden de formerende partijen gevraagd om deze financiële gevolgen te 

compenseren. In het regeerakkoord vonden wij hiervan niets terug. Tot onze tevredenheid zien we 

dat in de Startnota een reservering is gemaakt van € 240 mln. om gemeenten en sportverenigingen 

te compenseren.  

 

Indexatie sociaal domein-uitkeringen in 2018 en 2019  

In de bijlage bij deze brief wordt uitgebreid ingegaan op de systematiek van het berekenen van het 

bedrag dat de gemeenten jaarlijks krijgen als accres en hoe deze systematiek uitpakt voor de 

overheveling van de integratie-uitkering sociaal domein (IUSD) naar de algemene uitkering in 2019. 

De overheveling van de IUSD heeft een doorwerking naar het accres vanaf 2020. Voor het sociaal 

domein worden in 2018 en 2019, conform eerdere jaren, nog aparte afspraken gemaakt voor loon- 

en prijsontwikkeling alsmede voor de groei van het volume. Gemeenten kunnen, naast de 

accressen, nog verwachten: 

 

Meicirculaire 2018:  

Loon- en prijsontwikkeling 2018 integratie-uitkering sociaal domein en integratieuitkering Wmo 

(huishoudelijke hulp). Volumeontwikkeling 2019 Jeugd en Wmo 

 

Meicirculaire 2019: 

Loon- en prijsontwikkeling 2019 integratie-uitkering sociaal domein en integratieuitkering Wmo 

(huishoudelijke hulp). 

 

De precieze omvang van deze middelen is nog niet bekend. Om een indexatie te geven zijn in 

onderstaande tabel de bedragen weergegeven zoals ze in de meicirculaire van 2017 aan de 

budgetten zijn toegevoegd:  
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      2017 2018 2019 2020   

Integratieuitkering sociaal domein  

Wmo 

loon en prijsbijstelling    71 volgt volgt accres  

volumegroei      44 volgt accres 

Jeugd 

loon- en prijsbijstelling    70 volgt volgt accres  

volumegroei      0 volgt accres 

Participatie 

loon-en prijsbijstelling    52 volgt volgt accres 

Integratieuitkering Wmo 

(huishoudelijke hulp) 

loon en prijsbijstelling   25 volgt volgt accres 

volumegroei     16  volgt accres  

 

 

Welke onderdelen van de integratieuitkering sociaal domein gaan per 2019 over naar de 

algemene uitkering van het Gemeentefonds? 

 

In het regeerakkoord Rutte III is opgenomen dat het integreerbare deel van de integratie-

uitkering sociaal domein opgaat in de algemene uitkering per 2019. Deze keuze is gemaakt op 

basis van verdeeltechnische problemen, zoals afgesproken tussen het Rijk en de VNG. Van de 

circa € 11 mld. aan sociaal domein middelen wordt per 2019 circa € 7 mld. overgeheveld naar 

de algemene uitkering. Conform de normeringsystematiek (trap op trap af) genereren deze 

middelen vanaf 2020 accres. 

 

De volgende onderdelen van de integratie uitkering sociaal domein worden per 2019 

overgeheveld naar de algemene uitkering (totaal € 7 mld.): 

 IUSD Wmo, alle onderdelen met uitzondering van Beschermd wonen (€ 2,1 mld.);  

 IUSD Jeugdhulp, alle onderdelen met uitzondering van Voogdij/18+ (€ 3,1 mld.);  

 IUSD Participatie, onderdeel Re-integratie klassiek (€ 0,5 mld.);  

 IU Wmo (hulp bij het huishouden), volledig (€ 1,3 mld.). 

 

Dit betekent dat voor de volgende onderdelen vanaf 2020 nog separaat afspraken (cf. loon- en 

prijsontwikkeling/volume groei) moeten worden gemaakt (totaal circa € 4 mld.): 

 IUSD Wmo, onderdeel Beschermd wonen (€ 1,6 mld.); 

 IUSD Jeugdhulp, onderdeel Voogdij/18+ (€ 0,6 mld.); 

 IUSD Participatie, onderdelen Wsw en Re-integratie nieuwe doelgroepen (€ 1,8 mld.). 

 

 

 

 

Vanaf 2020 wordt het accres gebruikt voor de loon- en prijsmutatie en de volumegroei tenzij het 

onderdeel van de IUSD niet wordt geïntegreerd in de algemene uitkering. In de hierboven 
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gepresenteerde tabel is te zien om welke onderdelen het gaat. Voor indexatie blijven ook na 2020 

de ministeries van SZW en VWS verantwoordelijk. Daar hoeft het accres dus niet voor te worden 

ingezet.    

 

Overleg kabinet  

Met betrekking tot de volumegroei 2018 en 2019 in de Wmo en Jeugd hebben we nog een 

discussie met het nieuwe kabinet. We waren ontstemd dat het kabinet Rutte II slechts een 

bescheiden volumegroei voor de Wmo heeft opgenomen en voor Jeugd zelfs helemaal geen groei. 

Dit schrijnt omdat in de periode voor de decentralisatie het kabinet altijd de groeiramingen van het 

Centraal Planbureau volgde. Voor deze kabinetsperiode zijn de groeiramingen geschat op 2,5% per 

jaar. In de Startnota is voor de volumegroei jeugd en Wmo 2019 €76 mln. opgenomen. Deze 

onvoldoende volumegroei voor Jeugd en Wmo zal een onderwerp van gesprek zijn tijdens het 

eerste bestuurlijke overleg (gepland eind november) met de nieuwe bewindspersoon van VWS. 

Verder zullen daar ook aan de orde komen de financiële effecten van de invoering van het 

abonnementstarief Wmo en een oplossing voor de tekorten bij meer dan 100 gemeenten in het 

sociaal domein.     

Binnenkort start ook het overleg met het kabinet over het interbestuurlijke programma. In het 

regeerakkoord is op een aantal plaatsen, met name bij sociaal domein en klimaat en energie,  

verwezen naar de extra accressen als gevolg van de wijziging van de normeringssystematiek. Het 

kabinet gaat er vanuit dat gemeenten deze middelen ook gaan gebruiken voor gezamenlijke 

prioriteiten. Maatschappelijke doelen worden effectief bereikt in eendrachtige samenwerking van 

gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheid. Burgers, bedrijven en tal van betrokken 

partners vragen oog voor goede uitvoering en ruimte voor lokale en regionale invulling. Daartoe 

spreken de overheden een gezamenlijk interbestuurlijk programma af. 

 

In ons gesprek met de kabinetsinformateur hebben we deze bereidheid zeker uitgesproken maar er 

wel bij gezegd dat het moet gaan om het gezamenlijk kwantificeren van doelen en dat het aan de 

gemeenteraden is hoe deze doelen worden bereikt en met welke middelen. We houden u op de 

hoogte van de voortgang in deze gesprekken.  

  

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

  

 

 

 

J. Kriens 

Algemeen directeur 

    

  



 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 7/8 

Bijlage 1  

 

Het Gemeentefondsaccres 

 

De jaarlijkse ontwikkeling van het Gemeentefonds, genaamd accres, is gekoppeld aan de 

ontwikkeling van de rijksbegroting. Tot 2018 is deze ontwikkeling gekoppeld aan de zogenaamde 

netto gecorrigeerde rijksuitgaven (NGRU), grofweg een koppeling aan de departementale 

begrotingen. Vanaf 2018 heeft het nieuwe kabinet besloten, op ons verzoek, om het 

Gemeentefonds te koppelen aan de ontwikkeling van de totale uitgaven onder het uitgavenplafond 

(Accres Relevante Uitgaven). Het accres is all-in, hieruit moeten de gemeenten ook de volume 

ontwikkelingen en de nominale ontwikkelingen (lonen en prijzen) betalen. Deze systematiek geldt 

alleen voor de algemene uitkering en de decentralisatieuitkeringen. 

Daarom gelden voor de integratieuitkering sociaal domein en de integratieuitkering WMO 

(huishoudelijke hulp) andere afspraken. De compensatie voor lonen en prijzen en voor volume 

worden zo lang deze uitkeringen niet zijn geïntegreerd in de algemene uitkering betaald door de 

ministeries van VWS en SZW. 

 

Van accrespercentage naar bedrag (accres)  

 

In de circulaires van het Gemeentefonds worden telkens de jaarlijkse groeicijfers van de algemene 

uitkering gegeven en het daarmee corresponderende bedrag. Het percentage wordt berekend door 

de rijksuitgaven te delen op de rijksuitgaven van het jaar ervoor. Eerst op begrotingsbasis 

uiteindelijk op rekeningsbasis. Maar hoe kom je van een percentage tot een bedrag? Dat gebeurt 

door het percentage te vermenigvuldigen met de algemene uitkering van een jaar ervoor. Dit is al 

vele jaren gebruikelijk. Dus het accres voor 2018 wordt berekend door het accrespercentage te 

vermenigvuldigen met de algemene uitkering 2017.  

 

Wat betekent deze systematiek nu voor de sociaal domein-uitkeringen in het Gemeentefonds? 

 

Voor de uitkeringen sociaal domein 2018 (inclusief huishoudelijke hulp) worden de loon- en 

prijsmutaties én volumegroei betaald door de ministeries van VWS en SZW.  

Voor het begrotingsjaar 2019 geldt exact hetzelfde. De integreerbare onderdelen van de 

integratieuitkering sociaal domein gaan per 1 januari 2019 over naar de algemene uitkering  

Het accres 2019 wordt berekend door het percentage 2019 te vermenigvuldigen met de algemene 

uitkering 2018. De algemene uitkering 2018 is nog steeds zonder de uitkeringen sociaal domein. 

Daarom moet ook in 2019 voor het sociaal domein nog aparte indexeringsafspraken worden 

gemaakt net als volume afspraken om te voorkomen dat er in 2019 geen indexatie wordt gegeven. 

Vanaf 2020 zijn de systemen weer op elkaar aangesloten. Het Gemeentefondsaccres 2020 dat in 

de Startnota staat berekend, is dan de compensatie voor de gemeentelijke taken inclusief de 

sociaal domeintaken die opgegaan zijn in de algemene uitkering.  
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In schema samen gevat:  

Accres 2018 = AU 2017 (16,6 mld.) x accres% brede koppeling + aparte indexatie IUSD (11 mld.) 

Accres 2019 = AU 2018 (17,4 mld.) x accres% brede koppeling + aparte indexatie IUSD (11 mld.) 

Accres 2020 = AU 2019 (25,6 mld.) x accres% brede koppeling + aparte indexatie restant IUSD 

 (4 mld.) 

 

 

Loon- en prijscompensatie in de algemene uitkering  

 

De algemene uitkering volgt de rijksuitgaven. Tot 2018 waren dat de netto gecorrigeerde 

rijksuitgaven (grofweg de uitgaven van de departementen), vanaf 2018 de totale rijksuitgaven. De 

rijksuitgaven worden jaarlijks opgehoogd met loon- en prijsontwikkelingen (lpo). Daarvoor worden 

meerjarig middelen gereserveerd. De achterliggende ramingen worden geleverd door het Centraal 

Planbureau. Deze ramingen worden twee keer per jaar geactualiseerd (bij Voorjaarsnota en bij 

Miljoenennota) en meerjarig verwerkt in de rijksbegroting. Door de koppeling is de algemene 

uitkering dus automatisch gecompenseerd voor loon en prijsontwikkelingen.  

 

Loon en prijscompensatie van de integratieuitkeringen sociaal domein 

 

Het automatisme dat geldt voor de algemene uitkering is echter niet van toepassing op de 

integratieuitkering. De jaarlijkse bijstellingen voor nominale (lpo) en volume ontwikkelingen van de 

IU sociaal domein en de huishoudelijke zorg, moeten komen van de ministeries van VWS en SZW. 

Daar zijn de middelen gereserveerd voor loon- en prijsontwikkelingen. Deze worden echter niet 

automatisch uitgedeeld. Het kabinet bepaalt namelijk telkens in het voorjaar van het lopende 

budgettaire jaar of het wenselijk is om de lpo uit te delen. In de achterliggende crisisjaren kwam het 

meermalen voor dat de lpo niet is toegevoegd aan de budgetten. Het niet uitdelen van de lpo is een 

voor het kabinet eenvoudig te realiseren bezuiniging als blijkt dat er lopende het jaar grote 

tegenvallers zich voordoen.  
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