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Inleiding

Onze contributie-inkomsten vormen samen met de inkomsten uit extern gefinancierde 
projecten en uitnamen uit het Gemeentefonds de inkomsten van de Vereniging. De 
contributie-inkomsten zorgen voor een stabiel fundament door de jaren heen en maken de 
versterking van de gemeentelijke uitvoeringskracht en de inzet van de VNG mogelijk.  

De uitnamen uit het Gemeentefonds zijn vanaf 2018 niet meer toegestaan, in het ALV voorstel 
‘Samen Organiseren’ wordt aan u de nieuwe financieringswijze voor de collectief uit te voeren 
taken toegelicht. 

Uitgangspunt in dit contributievoorstel zijn de kaders voor het bepalen van de hoogte van 
de contributie zoals deze tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering in 2011 
zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de hoogte van de contributie mee stijgt of daalt met de 
ontwikkeling van het nominaal accres van het Gemeentefonds, de trap-op-trap-af-systematiek. 
Voorafgaand aan het contributievoorstel voor 2019 zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden 
van de huidige contributiesystematiek. 
Bij het vaststellen van de contributie voor 2018 wordt gebruik gemaakt van de volgende drie 
hoofdmodules:
1. Module A, de ontwikkeling van de contributie wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van het 

accres Gemeentefonds.
2. Module B, omvattende de nacalculatie voor de weglekeffecten van de gemeentelijke 

herindeling.
3. Module C, omvattende nieuwe taken van de VNG die niet in de plaats komen van oude 

taken maar een uitbreiding zijn van het huidige takenpakket van de VNG.
De opbouw en uitkomsten van deze modules lichten wij hierna toe. 

 
Module A: Koppeling contributie VNG aan ontwikkeling  
accres Gemeentefonds
Uitgangspunt is om de contributie te koppelen aan de prognose voor de ontwikkeling van 
het nominaal accres Gemeentefonds. Deze wordt bekend gemaakt in de meicirculaire. Het 
percentage waarmee het accres stijgt of daalt, is het percentage waarmee de contributie stijgt 
of daalt.

Zodra de meicirculaire is verschenen informeert de VNG de leden met welke percentage de 
contributie zal stijgen of dalen. Over het algemeen verschijnt de meicirculaire eind mei. Dit 
betekent dat het percentage waarmee de contributie 2018 wijzigt mogelijk niet eerder dan op 
de ALV in juni bekendgemaakt wordt.

De meest recente circulaire van het Gemeentefonds waarin een accresraming is opgenomen is 
de septembercirculaire van 2016. Het geschatte accrespercentages komt in deze circulaire voor 
2018 uit op 2,59%. Dit accrespercentage is in bijlage II gebruikt bij de voorbeeldberekening.

Module B: Gemeentelijke herindeling
Als gevolg van gemeentelijke herindelingen neemt het aantal gemeenten af en vindt er een 
verschuiving plaats, procentueel gezien, van de hogere tariefgroepen naar de tariefgroepen 
met de lagere tarieven. De contributie wordt voor dit weglekeffect gecorrigeerd.

Op 1 januari 2017 is het aantal gemeenten afgenomen met twee, van 390 naar 388 gemeenten. 
Het weglekeffect bedraagt € 8.964,- . Dit betreft een contributiecorrectie van 0,04%.



Vereniging van Nederlandse Gemeenten4

Module C: Beleidsontwikkelingen
De nieuwe taken van de VNG die niet in de plaats komen van oude taken maar een uitbreiding 
zijn van het huidige takenpakket van de VNG worden opgenomen in module C. Het bestuur 
doet voor 2018 geen voorstel voor beleidsintensiveringen. Voor 2019 wordt de huidige 
systematiek geëvalueerd.

Bijdrage Benchmarkinstrumentarium
De aanvullende bijdrage voor het structureel beheren, verder ontwikkelen en blijvend promoten 
van de bench-markproducten bedroeg in 2017 voor alle gemeenten gezamenlijk € 183.911. 
Voorgesteld wordt om, net als bij de contributie, de trap-op-trap-af-systematiek toe te passen 
op deze bijdrage. Na het verschijnen van de meicirculaire zal de exacte bijdrage voor 2018 
worden vastgesteld. De VNG informeert haar leden te zijner tijd.
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Bijlagen

Bijlage I: Tarieven 2018

Contributie
Het bedrag dat een gemeente aan contributie betaalt, is afhankelijk van het aantal inwoners. 
Het uitgangspunt voor het aantal inwoners wordt per 1 januari van het betreffende jaar bepaald 
aan de hand van de cijfers van het CBS.

Er gelden 4 tarieven:
1  Een tarief van 0 tot 5.000 inwoners
2  Een tarief van 5.000 tot 25.000 inwoners
3  Een tarief van 25.000 tot 200.000 inwoners
4  Een tarief vanaf 200.000 inwoners

In 2017 werden de volgende tarieven gehanteerd:
1  Van 0 tot 5.000 inwoners: € 1,468 per inwoner
2  Van 5.000 tot 25.000 inwoners: € 1,348 per inwoner
3  Van 25.000 tot 200.000 inwoners: € 1,161 per inwoner
4  Vanaf 200.000 inwoners: € 0,578 per inwoner

De tarieven voor 2018 worden vastgesteld na het verschijnen van de meicirculaire.

Bijdrage Benchmarkinstrumentarium
De aanvullende bijdrage voor de financiering van het benchmarkinstrumentarium wordt in de 
vorm van een afzonderlijke factuur samen met de contributienota verzonden.

De bijdrage voor 2018 wordt definitief vastgesteld na het verschijnen van de meicirculaire.

Bijlage II: Rekenvoorbeeld op basis van de septembercirculaire 2016

Ter illustratie wordt onderstaand weergegeven wat de contributiewijziging voor 2018 zou 
zijn als we uitgaan van de gegevens uit de septembercirculaire 2016. De septembercirculaire 
2016 is de laatst verschenen circulaire waarin een formele vaststelling van het accres heeft 
plaatsgevonden.

Rekenvoorbeeld contributiewijziging op basis van septembercirculaire 2016:

Modules Contributievoorstel Wijziging contributie (%)

Module A – Koppeling nominaal accres 2,59%

Module B – Gemeentelijke herindelingen 0,04%

Module C – Beleidsintensiveringen -

Totale contributiewijziging 2,63%
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Toelichting rekenvoorbeeld:

Module A:
1. Koppeling van de contributie aan het nominaal accres Gemeentefonds
Ontwikkeling nominaal accres Gemeentefonds (x € 1 mln), septembercirculaire 2016.

2018 2019 2020

Accres 420 400 430

Geschat accres in procenten 2,59% 2,41% 2,53%

Als gevolg van de koppeling van de contributie aan de ontwikkeling van het nominaal accres 
Gemeentefonds zou de contributie met 2,59% stijgen.
 
Module B:
In 2017 is als gevolg van gemeentelijke herindelingen het aantal gemeenten afgenomen van 
390 naar 388. Het weglekeffect bedraagt € 8.964,- . De correctie bedraagt 0,04%.

Module C:
Voorgesteld wordt om voor 2018 geen nieuwe beleidsintensiveringen en investeringen in het 
contributievoorstel te verwerken.

Bijlage III: Raming 2018
Op basis van het voorliggende contributievoorstel is een verwachte raming voor 2018 
opgenomen. In het najaar van 2017 wordt de begroting voor 2018 opgesteld.

Omschrijving
(Bedragen in € x 1000)

Begroting 2017 Raming 2018

Bedrijfsopbrengsten

Contributie 20.880 21.429

Bijdragen Projecten 88.673 50.798

Overige bedrijfsopbrengsten 5.790 5.7794

Som der bedrijfsopbrengsten 115.343 78.021

Bedrijfslasten

Personeelskosten 21.014 20.982

Afschrijvingen 1.800 1.800

Activiteitskosten 91.688 53.312

Kantoor-en huisvestingskosten 3.905 3.881

Overige bedrijfskosten 1.902 1.688

Som der bedrijfslasten 120.309 81.663

Bedrijfsresultaat (4.966) (3.642)

Financiële baten en lasten 1.820 1.820

Resultaat deelnemingen 779 779

Resultaat gewone bedrijfsuitoefening (2.367) (1.043)

Goedgekeurde dekking uit het eigen vermogen 1.367 1.043

Resultaat van de Vereniging (1000) 0
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In 2017 laat de begroting een tekort zien van € 1 miljoen. Dit betreft de eenmalige investering 
in 2017 voor de ontwikkeling van de organisatie. Deze investering wordt opgevangen vanuit 
het in 2016 en eerdere jaren gerealiseerde positieve resultaat. In 2018 is weer sprake van een 
sluitende begroting. Jaarlijks wordt aan het vermogen een bedrag onttrokken ter dekking 
van de kosten van de herhuisvesting en ter dekking van de kosten van het meerjarenplan 
‘Wetenschapsfunctie’. In 2018 bedraagt deze onttrekking € 1,414 miljoen, in 2017 is dit € 1,367 
miljoen.
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