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Er komt in regeerperiode 2022-2025 extra accres bij, is het genoeg?

Wat gebeurt na 2025?

Discussie over Regeerakkoord Rutte IV



De mei-circulaire belooft meer geld voor 2022-2025. 

Jaar (bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Accres septembercirculaire 2021 1.493.059 741.322 711.008 1.010.303 1.026.777 nb.

Indicatief extra accres RA maartbrief 598.000 240.100 712.800 217.700 -1.178.600 0

Accres maartbrief 2022 2.091.059 981.422 1.423.808 1.228.003 -151.823 0

Extra accres RA meicirculaire 1.008.105 1.293.915 1.588.487 1.074.749 -2.404.254 1.082.000

Verschil maart - mei 410.105 1.053.815 875.687 857.049 -1.225.654 1.082.000

Accres meicirculaire 2022 2.501.164 2.035.237 2.299.495 2.085.052 -1.377.477 1.082.000

Afromen extra 

cumulatief 

accres naar 840 

mln in 2026 

betekent 

negatief accres 

2026

Ten opzichte van 

maartbrief ook 

cumulatief meer 

accres 22-25.

Er is alsnog besloten 

om vanaf 2026 wel de 

loon- en 

prijscompensatie toe te 

kennen. 

Wat gebeurt er vanaf 2026 en verder?

Is het accres wel extra of gaat het op aan hogere lonen en prijzen?



Hoogte volume-accressen 2022-2025 oké, …

Reeks volumeaccressen 22-25 bevriezen?

Dus nog wel bijstellen voor nieuwe ramingen 

loon en prijsontwikkelingen.



Het opgebouwde accres 22-25 verdampt in 2026.

Jaar (bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026

LPO MEV 2022 septembercirculaire 21 716.905 628.239 692.932 730.857 749.610

Volume-accres septembercirculaire 21 776.154 113.083 18.076 279.446 277.167

LPO CEP 2022 mei-circulaire 22 1.317.339 1.063.641 1.038.575 1.024.648 1.055.995

Volume-accres mei-circulaire 22 1.183.825 971.596 1.260.920 1.060.404 -2.433.472

3,99% 2,85% 3,29% 2,61% -7,14%

Verschil volume-accres RA 407.671 858.513 1.242.844 780.958

Alleen wordt het extra volume-accres 2022-2025 Regeerakkoord

in 2026 voor een groot deel dus afgeroomd.

En vindt met de opschalingskorting in 2026 een extra greep van 

€ 675 miljoen uit de gemeentefondskas plaats.

En is het volume-accres voor ieder jaar zelf voor 2026-2029

NIHIL!



Diepte ravijn: negatief volume-accres - € 2.433 miljoen; opschalingskorting - € 675 

miljoen; volume-accres 2026 - € 750 miljoen; volume-accres 2027 - € 750 miljoen; volume-

accres 2028 - € 750 miljoen; volume-accres 2029 - € 750 miljoen = € 6,1 miljard.   

Even inzoomen op 2026 en later ….



Met € 1 euro extra baten worden de afschrijvingslasten van zeer veel hogere inhaal-
investeringen gedekt. Maar inhaal-investeringen leiden ook tot structureel hogere 
beheers- en onderhoudslasten.

Aanvullend maatschappelijke opgaven op gebied van klimaatadaptie en energietransitie. 

Is er een bestemming voor het extra accres 22-25?



Kunnen gemeenten het extra geld met het ravijn 26-29 en de 

ombuigingsopgaaf jeugd in het vooruitzicht wel uitgeven?

Aanvullend dalen extra middelen jeugd van € 1,4 miljard in 2023 naar € 800 mln. / € 300 mln. in 2027. 

Omdat jaarrekening 2020/2021 sloot, gaan extra middelen jeugd naar de andere verdrongen lasten. 

Vraag is dan: Worden de ombuigingen jeugd wel gehaald om die andere lasten op peil te houden?  



Traject Lazeroms en het vervolg van de besluitvorming:

• Omvang extra diepe ravijn 2026 

• Omvang meerjarig probleem ontbreken volume-accressen 26-29

• Uitbreiding belastinggebied in plaats van diepe ravijn 2026?

• Wat wordt de normale raming voor het volume-accres 2026-2029?

Fondsbeheerders koersen op duidelijkheid juni / juli. Hopelijk ziet het 
kabinet voldoende de urgentie en komt het met goede oplossingen.

We hebben geld maar ….. Hoe nu verder?



het risico ….

wordt vervolgd


