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Vraag: 

In paragraaf 3.2-12 van de septembercirculaire 2017 is aangekondigd dat de uitname uit het 

gemeentefonds vanwege de zgn. no-riskpolis in het voorjaar van 2021 zou worden aangepast aan de 

hand van de realisaties. Waarom is dit niet verwerkt in de meicirculaire? 

  

Op het moment van de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk - die de basis vormt voor de meicirculaire 

– waren de gevolgen hiervan nog niet bekend. De bijstelling van de uitname zal worden verwerkt in de 

komende septembercirculaire. Gebleken is dat de uitgaven van het UWV aan de no-riskpolis hoger zijn 

uitgepakt dan aanvankelijk geraamd. Dit heeft conform een met de VNG bestuurlijk overeengekomen 

rekenregel gevolgen voor de raming van de uitgaven vanaf 2021. Uit de rekenregel volgt dat de hoger 

geraamde uitgaven in mindering worden gebracht op de gemeentelijke budgetten voor bijstand 

(BUIG; specifieke uitkering van het ministerie van SZW) en begeleiding (middelen voor re -integratie 

nieuwe doelgroep in het gemeentefonds, integratie-uitkering Participatie). Voor de integratie-uitkering 

Participatie betekent dit naar verwachting een extra uitname van circa € 5 miljoen in 2021, oplopend 

tot € 17 miljoen in 2026. Om de vijf jaar, dus weer in 2026, wordt conform de bestuurlijke afspraak 

bekeken hoe de uitgaven zich hebben ontwikkeld en wordt de raming daarop aangepast.   
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Vraag: 

Paragraaf 4.15 (blz. 48 van de circulaire) gaat in op de aanpassing van het drempelbedrag bij 

schatkistbankeren. In de tekst staat dat het onder meer gaat om ‘een verhoging van het percentage 

begrotingstotaal t/m € 0,5 miljoen van 0,75% naar 2%’. Is dat bedrag niet te laag? 

 

Antwoord: 

In de tekst is inderdaad per abuis een verkeerd bedrag genoemd. Het juiste bedrag is € 500 miljoen. 

De betreffende zin had dus als volgt moeten luiden: 

 

“Het drempelbedrag dat is vastgelegd in artikel 7 lid 2 van de Regeling schatkistbankieren decentrale 

overheden zal worden aangepast op onderstaande punten: 

een verhoging van de ondergrens van € 0,25 miljoen naar € 1 miljoen;  

een verhoging van het percentage voor een begrotingstotaal t/m € 500 miljoen van 0,75% naar 2%.” 

 



 

 

Vraag: 

In de toelichting op tabel 2.6.2 (blz. 23) worden de belangrijkste maatstaven genoemd die ten 

opzichte van de septembercirculaire 2020 effect hebben gehad op de ontwikkeling van de 

uitkeringsfactor. Zou naast deze genoemde maatstaven ook inzicht geboden kunnen worden in de 

overige (kleinere) effecten op de uitkeringsfactor door de actualisatie van de raming van de 

verdeelmaatstaven? 

 

Antwoord: 

In de algemene uitkering zitten circa 90 maatstaven die allemaal invloed hebben op de 

uitkeringsfactor. Bij een circulaire kunnen daardoor niet alle effecten van de bijstelling van de 

maatstaven in de toelichting worden benoemd en wordt in de circulaire alleen aandacht gegeven aan 

de belangrijkste oorzaken van de wijzigingen (met meerjarig effect). Bij deze circulaire gaat het om de 

aanpassing van de ramingen van de maatstaven die te maken hebben met de bijstandsontvangers, 

van de maatstaven over inwoners, de maatstaf loonkostensubsidie en de OZB-maatstaven.  

 

Onderstaande tabel bevat een uitgebreidere toelichting op de ontwikkeling van de uitkeringsfactor 

door de uitkeringsbasis/OZB. In deze tabel zijn alle maatstaven gepresenteerd die in één of meerdere 

uitkeringsjaren een effect groter dan een 1 punt op de uitkeringsfactor hebben. In de tabel zijn de 

cijfers gepresenteerd met één getal achter de komma. In tabel 2.6.2 van de circulaire is het totaal 

effect uitkeringsbasis/ozb gepresenteerd zonder het getal achter de komma.  



 

 

 
 

 
Tabel Ontwikkeling uitkeringsfactor 2021-2026 door de uitkeringsbasis/OZB ten opzichte van de septembercirculaire 2020 

maatstaven 2021 2022 2023 2024 2025 

OZB-maatstaven                       -                        2,3                    2,0                      1,7                      1,4  

inwoners                     1,2                      2,1                    2,4                      2,5                      2,5  

inwoners jongeren jonger dan 18 jaar                     1,2                      2,6                    3,4                      4,1                      4,6  

bijstandsontvangers                     5,6                      9,9                  11,0                    10,9                      9,8  

loonkostensubsidie                   -0,9                    -2,0                   -2,9                    -3,9                    -4,9  

eenouderhuishoudens die bijstand ontvangen                     2,5                      2,8                    2,5                      2,4                      2,3  

effect uitkeringsbasis overige maatstaven                     2,1                      3,9                    4,4                      4,9                      5,3  

totaal effect uitkeringsbasis/ozb                   11,7                    21,7                  22,7                    22,6                    21,1  
 

 
 

 

 
 

 


