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Vanaf 2026 vaart het 
accres uit beeld



Hoe hakt de inflatie erin (1)? 



Hoe hakt de inflatie erin? 



Centraal Planbureau raamt aparte indicatoren voor de overheid. 

Rijksuitgaven worden voor loon- en prijsontwikkeling (LPO) gecorrigeerd.

CEP maart 2022 Loonvoet (60%) Materieel (20%) Investeringen (20%)

2022 4,30% 4,10% 5,20%

2023 3,60% 2,30% 2,50%

2024 4,20% 2,40% 1,90%

2025 4,10% 2,40% 1,80%

2026 3,90% 1,90% 1,90%

2027 3,90% 1,90% 1,90%

MEV sept 2022 Loonvoet (60%) Materieel (20%) Investeringen (20%)

2022 4,80% 5,70% 6,50%

2023 3,30% 5,90% 4,80%

2024 4,20% 2,40% 1,90%

2025 4,10% 2,40% 1,80%

2026 3,90% 1,90% 1,90%

2027 3,90% 1,90% 1,90%

CEP maart is definitieve raming bijstelling LPO lopend rekeningjaar (2022).

Door koppeling trap op trap af ook definitieve raming voor LPO gemeentefonds lopend jaar.

Hogere 

ramingen 

MEV voor 

jaar 2022 

hebben 

geen effect 

op nominaal 

accres 2022



Loon en prijs-ontwikkeling, nominaal accres en volume-accres.

Accrespercentage stond al 

vast bij mei-circulaire.

Door stijgende LPO daalt 

het volume-accres

Met bevriezingsafspraak 

staat volume-accres vast. 

Door stijgende LPO stijgt 

nominaal accres 23 e.v..

Ruim volume-

accres 22-25 

van gemiddeld 

2,9%

LPO-raming mei-circulaire

is definitieve correctie voor 

het lopende jaar. 

Jaar 2022 2023 2024 2025

LPO septembercirculaire 2021 2,40% 2,02% 2,32% 2,38%

LPO meicirculaire 2022 4,44% 3,12% 3,38% 3,30%

LPO septembercirculaire 2022 5,32% 4,12% 3,38% 3,30%

Nominaal accres percentage 8,43% 6,35% 6,67% 5,91%

Volume-accres 3,11% 2,23% 3,29% 2,61%



Voor 2026 een gebaar van kabinet, maar ravijn blijft voorlopig 6 miljard.

Septembercirculaire 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027

volume accres 22 1061 1061 1061 1061

volume accres 23 1221 1221 1221

volume accres 24 1135 1135

volume accres 25 920

volume accres 26 1464 1464

volume accres 27 0

LPO accres 22 1440 1440 1440 1440 1428 1422

LPO accres 23 1453 1453 1453 1359 1320

LPO accres 24 1255 1255 1161 1128

LPO accres 25 1209 1171 1138

LPO accres 26 1137 1104

LPO accres 27 1139

Cumulatief accres 2501 5175 7565 9694 7720 8715

Uitname woningbouw -250 -250 -250

Aanvullend eenmalige bijdrage 924

Uitname opschalingskorting -675 -675

Cumulatief accres 2501 4925 7315 9444 7969 8040

Nominaal accres per jaar 2501 2424 2390 2129 -1475 71

Nog steeds sprake van ravijn. 

Ondanks 924 mln. extra geld, 

maar 600 mln. geslonken

Vanaf 2026 

neerwaarts 

schommelende 

LPO-tranches 

voorgaande jaren 

-/-232 mln. (26) 

-/-376 mln. (27)

Opschalingskorting 

niet van tafel.  

Eenmalige bijdrage 

924 miljoen

Eenmalig 

bedrag dekt 

geen 

structureel 

tekort af

De aansluiting 

25-26 loopt 

scheef



• Beleidsvoornemen vergroting belastinggebied stond nog niet in Miljoenennota 
2023, maar lijkt nog niet van tafel.

• Raad voor Openbaar Bestuur en Commissie interbestuurlijke en financiële 
verhoudingen (Ter Haar) adviseerden vooraf: Meerjarige bevriezing accres is de 
oplossing voor stabielere accres-ontwikkeling.

• Evaluatie Normering: bijstellingen ramingen LPO zijn gewenste 
schommelingen. Grondslagverbreding brede koppeling geeft ook meer 
stabiliteit.

• VNG heeft ingestemd met meerjarige bevriezing volume-accres en pleit voor 
vooralsnog doorramen meerjarenraming 2026-2029 met normering samen de 
trap op samen de trap af.

• Dit najaar start gesprek: Moet de voeding van het gemeentefonds ook anders 
dan de huidige samen de trap op samen de trap af – systematiek en gaan we 
het lokale belastinggebied uitbreiden? 

Vervolg na traject Lazeroms en Miljoenennota 2023, 
gesprek nieuwe architectuur financiële verhoudingen 



Vanaf 2026 ligt de ACCRES nog steeds voor de kant



Sociaal domein Jeugd

• Na lang aandringen komt de € 511 miljoen extra besparing 
hervormingsagenda jeugd geheel voor rekening en risico Rijk. We 
wachten op de maatregelen.

• Los daarvan maatregelen Hervormingsagenda van € 1 miljard waar Rijk 
ook een grote rol in heeft (± € 400 miljoen). Discussie over risicodeling: 
wie draagt het risico voor het niet behalen van de doelen van welk deel 
van de maatregelen.

• Geld 2024 en later nog op aanvullende post. Wordt bij vaststellen 
Hervormingsagenda overgeboekt naar gemeentefonds.



Sociaal domein WMO en participatie

• VNG heeft voorwaardelijk ingestemd met zorgakkoord. 

• Integraal Zorgakkoord (IZA) spreekt over: 

• € 110 miljoen (vanaf 2025) voor abonnementstarief in Wmo, 

• € 150 miljoen preventie regionale infrastructuur

• € 180 miljoen lokale preventie

• Geld verhoging energietoeslag 22 in gemeentefonds gestort.

• Ook voor 2023 energietoelage van € 1.300 voor gezinnen met lage 
inkomens. Er moet nog een storting van € 1,4 miljard in GF komen.

• 90 mln. voor inburgering statushouders in AU. 20 mln. in 2022,       
40 mln. in 2023 en 30 mln. in 2024.



Middelen klimaat

• Middelen voor uitvoeringskosten overgeboekt van aanvullende post 
naar begroting EZK.

• Kasschuif van 100 miljoen naar voren halen, geld nog niet goed 
verwerkt op rijksbegroting.

• Op dit moment ontwerpt AEF een verdeelsleutel en is er nog discussie 
over uitkeringsvorm. Wordt waarschijnlijk specifieke uitkering.

• Ministerie EZK streeft naar duidelijkheid eind deze maand.



Onderzoeks-agenda herijking Alg. Uitkering

• Onderzoek naar grootstedelijke kosten loopt

• Onderzoeken Centrumfunctie en Overige Eigen Middelen moeten nog 
worden opgestart.

• Onderzoek Eenpersoonshuishoudens wordt later opgepakt.

• Negatieve maatstaf rekentarief OZB * WOZ-waarde is / wordt met 
ingang van 2023 weer bij de tijd gebracht (nog te hoog ingeboekt).


