
Het “accres” betekent eigenlijk gewoon de groei (of krimp) van het gemeentefonds. Die groei is voor 2014 en 2015 

positief. Voor 2014 heeft het Rijk echter wel een extra bezuiniging van € 6 miljard aangekondigd en die heeft gevol-

gen voor het gemeentefonds en het accrescijfer van dat jaar. Voor 2015 staan er kortingen gepland op het gemeente-

fonds. 

Ontwikkeling gemeentefonds
De ontwikkeling van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de uitgaven van de verschillende 

ministeries, ook wel de departementale uitgaven genoemd. Als de departementale uitgaven stijgen, neemt het ge-

meentefonds toe. Als de departementale uitgaven dalen, neemt het gemeentefonds af. Dit heet ‘samen de trap op, 

samen de trap af’ en wordt ook wel de normeringssystematiek genoemd. De verhouding is als volgt: Als de departe-

mentale uitgaven stijgen of dalen met een bepaald bedrag, beweegt het gemeentefonds mee en wel voor ±20% van 

dat bedrag.

Als het Rijk bezuinigt door meer belasting te heffen (meer inkomsten), heeft dat geen effect op het gemeentefonds 

aangezien het fonds alleen is gekoppeld aan de ontwikkeling van de departementale uitgaven.

Hoge groei in 2014
Het accres van 2014 is voorlopig vastgesteld op 5,95%. Dat betekent dat alle gemeenten gezamenlijk in 2014 on-

geveer € 950 miljoen extra krijgen. Zo’n hoog accres is in jaren niet voorgekomen omdat er de laatste jaren veel is 

bezuinigd. Hoe het kan dat het accres zo hoog is ondanks de geluiden over bezuinigingen en de economische crisis 

kan als volgt worden verklaard: 

- De zware bezuinigingen waartoe het kabinet-Rutte heeft besloten, gaan pas in 2015 in.

- Een aantal geplande infrastructurele projecten van het Rijk zijn uitgesteld. Oorspronkelijk waren deze projecten 

gepland voor 2012. Ze zijn vervolgens doorgeschoven naar 2013 vanwege de tegenvallende economische ontwik-

kelingen. En nu worden ze doorgeschoven naar 2014. 

- Het zorgakkoord en het sociaal akkoord hebben invloed op het accres. De akkoorden hebben namelijk geleid tot 

een stijging van de departementale uitgaven en het gemeentefonds stijgt via de trap op, trap af- methode mee.

Jaarlijks wordt geschat hoe het gemeentefonds zich het komende jaar en de 

jaren erna ontwikkelt. Deze notitie licht toe hoe die schattingen - in vakjar-

gon accres genoemd - worden gemaakt. En het geeft een beeld van de ont-

wikkelingen van het fonds in 2014 en 2015. 
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cijfers zijn onder voorbehoud
Welke invloed de voor 2014 door het kabinet aangekondigde extra bezuiniging van € 6 miljard heeft op het ge-

meentefonds is afhankelijk van de wijze van invullen van de bezuinigingen: worden de belastingen verhoogd (geen 

invloed op het gemeentefonds) of wordt er bezuinigd op de departementale uitgaven (wel invloed op het gemeen-

tefonds)? De verwachting is dat er een korting rond de €300 miljoen op het gemeentefonds komt. Dit is een grove 

indicatie. 

fikse kortingen in 2015 
Het accres voor 2015 is ook positief. Maar het Rijk heeft voor dat jaar wel een aantal kortingen op het gemeente-

fonds aangekondigd. Die kortingen worden op het gemeentefonds zelf toegepast en verlopen niet via de departe-

mentale uitgaven. Voor het accres 2015 hebben ze dan ook geen gevolgen. 

Het gaat om de volgende kortingen: 

- Er komt een korting van € 256 miljoen op het budget voor onderwijshuisvesting. De korting komt er omdat ge-

meenten jaarlijks minder uitgeven aan onderwijshuisvesting dan zij van het Rijk ontvangen. 

- De wens om het Btw-compensatiefonds te behouden, leidt tot een korting op het gemeentefonds. Vanaf 2015 

gaat het structureel om € 310 miljoen.

- De beoogde opschaling van gemeenten moet volgens het kabinet leiden tot onder andere schaalvoordelen en 

vereenvoudiging van regelgeving. De besparingen die hiermee gepaard gaan moeten € 60 miljoen opleveren. 

Daarom wordt het gemeentefonds in 2015 met dit bedrag gekort.


