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Geachte heer Plasterk, 
 
In de meicirculaire heeft u de gemeenten meegedeeld hoe de uitname verdeeld gaat worden van de 
taakstellende korting in verband met het behoud van het BTW-compensatiefonds (BCF) in 2014 en 2015. 
De gemeenten is ook meegedeeld dat de onroerendezaakbelasting (OZB) suppletie uitkering weer wordt 
toegepast. Wij zijn het niet eens met de verdelingen. In het debat over de Voorjaarsnota heeft minister 
Dijsselbloem de gemeenten opgeroepen om met een alternatief verdelingsvoorstel te komen. Wij doen een 
voorstel tot een andere verdeling waarbij de uitname op het BCF en de afbouw van het OZB suppletie 
uitkering met elkaar worden gecombineerd.  
 
De uitname op het BCF bedraagt € 484 miljoen euro en bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een bedrag 
van (gesaldeerd) € 174 miljoen in 2014 vanwege de BTW verhoging van 19% naar 21% procent. Het tweede 
deel betreft een structurele verhoging van dit bedrag met € 310 miljoen in 2015. U heeft ervoor gekozen om 
beide uitnames te verdelen via de uitkeringsfactor. Met de verdeling van de uitname in 2014 zijn wij akkoord 
omdat het hier om een prijscompensatie gaat. Tot op heden worden nominale wijzigingen altijd via de 
uitkeringsfactor verdeeld.  
Wij zijn van mening dat de uitname van € 310 miljoen niet via de uitkeringsfactor kan worden verdeeld.  
We hebben daarvoor verschillende redenen. 

1. Achtergrond van deze korting is de in het regeerakkoord opgenomen afschaffing van het BTW 
compensatiefonds. Nu is overeengekomen dat het BCF blijft bestaan maar dat de taakstellende korting 
wordt gerealiseerd via het gemeentefonds kan het niet anders of bij de uitname moet een relatie 
worden gelegd met de BTW declaraties van de gemeenten. Dit is ook in lijn met de uitspraak van 
minister Dijsselbloem tijdens het overleg van 18 januari jl. die deze korting niet wenste te beschouwen 
als een generieke korting maar juist expliciet als een beleidsinhoudelijke.      

2. Het komt ons merkwaardig voor dat als het voorstel van de beheerders wordt gevolgd (verdeling via de 
uitkeringsfactor)  gemeenten met relatief slechte sociaaleconomische structuur en/of weinig middelen 
gekort (en dus een hoge uitkeringsbasis) meer moeten inleveren dan gemeenten die wellicht over 
meer financiële mogelijkheden beschikten en dus ook meer konden investeren in het verleden.  
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3. Bovendien wordt de uitname voor de (vergelijkbare) taakstellende korting onderwijshuisvesting in 2015 
ook niet via de uitkeringsfactor verwerkt maar via de maatstaven het cluster educatie.  

In 2006 is het OZB-gebruikersdeel op woningen gebruikers afgeschaft. De gemeenten zijn gecompenseerd voor 
het wegvallen van de opbrengsten uit het gebruikersdeel OZB-woningen. Een suppletie uitkering is ingesteld om 
te zorgen dat gemeenten er in enig jaar niet reëel op  achteruit gaan. De suppletie uitkering wordt afgebouwd 
wanneer er sprake is van reële accressen in het gemeentefonds. Dat is in 2014 het geval. Echter, er wordt nu 
afgebouwd met het accrescijfer uit de meicirculaire. Nu al is duidelijk dat in de septembercirculaire een lager 
accres te verwachten is. Het verschil tussen de meicirculaire en de septembercirculaire is te groot om nog te 
kunnen garanderen dat er geen enkele gemeente er reëel op achteruitgaat. Daarom zijn wij van mening dat de 
afbouw moet worden gebaseerd op het accres uit de septembercirculaire.  
 
De discussie over de suppletie uitkering heeft ons er toe gebracht nog eens naar deze uitkering te kijken.  
Nu duidelijk wordt dat de afbouw van deze suppletie uitkering veel langer kan gaan duren dan oorspronkelijk 
werd verwacht, vinden wij dat er te lang een ongewenste scheefheid in de verdeling van het gemeentefonds 
gaat ontstaan. Wij doen u het voorstel om deze vanaf 2015 in  6 jaar volledig af te bouwen,  indien u bereid bent 
de “BCF” korting 2015 niet via de uitkeringsfactor te verrekenen én de suppletie uitkering 2014 afschaffing OZB-
gebruikers woningen te berekenen op basis van de septembercirculaire.  
 
Graag overleggen wij met jullie over de aangedragen verdelingen en hoe wij nader tot elkaar kunnen 
komen.  
 
Een afschrift van deze brief is gestuurd naar de staatssecretaris van Financiën.  
 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
 
 
 
 
 
 
J. Kriens 
Voorzitter Directieraad  
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