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Geeft de maartbrief Gf meer duidelijkheid?

Wanneer zijn de volgende verkiezingen?
In 2023 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en 
waterschappen (en indirect voor de Eerste Kamer) en in 2024 
voor het Europees Parlement. De eerstvolgende Tweede 
Kamerverkiezingen zijn dan weer in 2025, tenzij het kabinet 
eerder valt.

Welke periode bestrijkt de maartbrief Gf?

Hoelang regeert het 

kabinet Rutte IV? 

Site grootste 

regeringspartij 

meldt:

Waar is het 

jaar 2022?

Hoezo dan 

begrotingstechnische 

maatregelen voor de 

periode 2026-29 die 

geheel buiten de  

regeerperiode valt?

Geld opschalingskorting komt er niet bij.        

Greep uit de gemeentefondskas houdt op!

Nieuwe 

opschalingskorting 

675 miljoen als afslag 

op het accres.

Waar is de 

hoge 

inflatie?

Wat te doen met 

ravijn? Komt er 

een groter 

belastinggebied?



Geen accres motie 

Hermans (100 mln)

Samen de trap op?

Accresreeks nieuwe regeerperiode 2022-2025 + 26

Inclusief 250 mln. 

afroming accres 

voor woningbouw

Wijzigt nog door 

uitkomst Financieel 

Jaarverslag 2021 Samen met her-introductie

opschalingskorting van 675 miljoen 

geeft negatief effect van nominaal 

€ 1,6 miljard. 

Wijzigt nog door voorjaarsbesluitvorming en 

door andere LPO bijstelling

Septembercirculaire 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Nominaal accres (x € 1.000) 1.493.059 741.322 711.008 1.010.303 1.026.777

Regeerakkoord 2022 2023 2024 2025 2026

Nominaal accres na de startnota 2.091.000 981.000 1.424.000 1.228.000 98.000

Verschil (extra accres startnota) 597.941 239.678 712.992 217.697 -928.777

Cumulatief (extra accres startnota) 597.941 837.619 1.550.611 1.768.308 839.531



Uitgaan van het reëel accres regeerperiode 2022-2025 +2026

Accres na regeerakkoord 2022 2023 2024 2025 2026

Nominaal accres (x € 1.000 MEV 2022) 2.091.000 981.000 1.424.000 1.228.000 98.000

Nominaal accrespercentage 7,06% 3,06% 4,69% 3,91% 0,31%

LPO percentage MEV 2022 2,42% 2,00% 2,30% 2,38% 2,38%

Reeel accrespercentage 4,63% 1,07% 2,39% 1,53% -2,07%

Reeel accres (x € 1.000) 1.372.717 341.490 726.059 480.313 -656.650

Negatief volume-accres! 

Gevolg: groot deel 

volume-accres 2022-

2025 is voor nu  

incidenteel.

Wordt nog 

bijgesteld met 

uitkomst Financieel 

Jaarverslag 2021 Wordt nog bijgesteld met 

uitkomst voorjaarsnota 2022

Ruim de helft van het accres is voor loon en prijsontwikkelingen 



• Rente-uitgaven Rijk worden door stijgende rente hoger

• Bijdrage RRF-gelden uit Europa zijn fors lager

• Moties Eerste Kamer koppeling AOW en indexering kinderbijslag

• Gaat de extra korting van 500 miljoen op Jeugd nog van tafel?

• Aardgasbaten worden door prijsstijging gas hoger

• Uitgaven SDE++ vallen mee, doordat subsidie aan producenten bij 
huidige hogere elektriciteitsprijs opdroogt.

• Kabinet wil meer uitgeven aan defensie (in plaats van onder-uitputting).

• Extra uitgaven en belastingkortingen als gevolg van oorlog Oekraïne

• Reparatie vermogensrendementsheffing

Gaat het huidige kabinet de uitgavenkaders naleven?

Forse aanpassingen rijksbegroting bij voorjaarsnota.



LPO-bijstelling flink hoger! 

Raming voor de jaren 2023 e.v. ook.

Cumulatief € 1,5 miljard 

meer accres over 2022-

2025 door hogere LPO

Nominaal accres regeerperiode 2022-2025 na 

verwerking LPO op basis van CEP 2022

Maartbrief meldt dat cumulatief extra accres 2026 van 

€ 840 miljoen nominaal is (ook voor de jaren erna) en 

bij voorjaarsnota niet wordt bijgesteld! Cumulatief 

accres 2026 bedraagt daarmee nominaal € 5.822 mln. 

Accres na regeerakkoord 2022 2023 2024 2025

Reeel accres (x € 1.000) 1.372.717 341.490 726.059 480.313

LPO percentage CEP 2022 4,41% 3,14% 3,37% 3,32%

LPO 1.306.082 1.006.653 1.022.589 1.044.381

Nominaal accres (x € 1.000 CEP 2022) 2.678.799 1.348.143 1.748.648 1.524.693

Cumulatief accres 2.678.799 4.026.942 5.775.590 7.300.283

Ravijn in 2026 groter dan de terugval van € 1,5 miljard + € 675 miljoen 

opschalingskorting, omdat in 2026 ook de LPO-bijstelling 2026 van € 1 miljard 

en een volume-accres 2026 van ± € ¾ miljard niet in de cijfers zit.



• Probleem met bevroren accres 2026 herhaalt zich dit najaar bij de Miljoenennota 
2023 voor het jaar 2027. En volgend jaar bij de  Miljoenennota 2024 voor het jaar 
2028. En bij Miljoenennota 2025 voor het jaar 2029. Het ravijn wordt alsmaar met 
grote stappen dieper en komt naarmate de tijd verstrijkt dichter op gemeenten af.

• Centraal Planbureau heeft in de meerjarenraming 2026-2029 bij de doorberekening 
van het regeerakkoord de her-introductie opschalingskorting niet gehonoreerd en de 
accressen 2026-2029 geraamd met de normale normeringssystematiek.

• Bij de CPb-raming loopt het EMU-tekort vanaf 2026 op tot boven de 3% bbp.

• Begrotingsregels van het rijk zelf zeggen dat voor de jaren na de kabinetsperiode 
moet worden geraamd met het uitgangspunt ongewijzigd beleid. Dus met de normale 
normeringssystematiek en geen her-introductie opschalingskorting.

• Onder voorzitterschap van onafhankelijke verkenner wordt oplossing gezocht voor 
dispuut met VNG over de normering en het ravijn van 2026 en latere jaren. Uitkomst 
krijgt beslag in contourennota juni en hopelijk in de juni-circulaire gemeentefonds.

Meerjarenraming 2026-2029



Hoe werkt de inflatie door op het gemeentelijk takenpakket?

De Nederlandse Bank 

verwacht voor 2022 een 

inflatie van bijna 7%.

Maar het kan ook meer 

dan 9% worden. 

Als het tegenzit smelt het 

accres 2022 als sneeuw 

voor de zon weg

CEP 2022 raamt inflatie 

(CPI) van 5,2%.



Einde


