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Kennis nemen van:
De belangrijkste financiële consequenties van de septembercirculaire 2019.
Inleiding
Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2019, is de septembercirculaire Algemene Uitkering
(AU) 2019 verschenen. Via deze memo wordt u geïnformeerd over de belangrijkste financiële
consequenties van deze circulaire voor de begroting 2019 en volgende jaren.
Samenvatting
De belangrijkste financiële consequenties zijn:
1. Lager accres 2019, maar hogere accressen 2020 t/m 2023
Het accres 2019 is ten opzichte van de meicirculaire 2019 nadeliger door lagere rijksuitgaven op
het gebied van infrastructuur en defensie. Dit betreft een eenmalige daling omdat investeringswerken worden doorgeschoven naar volgende jaren. Het uitkeringsjaar 2020 is positief door het
doorschuiven van investeringen uit 2019, het Pensioenakkoord en het woningmarktpakket. Ook
in 2021 t/m 2023 zijn de accressen positief door hoofdzakelijk de doorschuif van investeringen.
Kortom: een structureel nadeel in 2019 wat omslaat in structureel voordeel vanaf 2020
2. Plafond BCF
Het rijk verwacht dat de gemeenten in 2019 minder declareren bij het BTW CompensatieFonds
(BCF) dan het ingestelde plafond. De ruimte onder het plafond is nu als voorschot in de uitkeringsfactor 2019 verwerkt. In de meicirculaire 2020 wordt de ruimte onder het plafond voor het
jaar 2019 definitief vastgesteld en wordt het verschil met de huidige raming afgerekend.
Dit betekent een eenmalig voordeel 2019

3. Hogere uitkeringsbasis
Door continue bijstellingen van de landelijke aantallen vindt bij iedere circulaire een aanpassing
van de uitkeringsfactor plaats. In deze circulaire ging het vooral om lagere aantallen bijstandsontvangers en uitkeringsontvangers. Lagere aantallen leiden tot een hogere uitkeringsfactor.
Dit betekent een structureel voordeel vanaf 2019
4. Hoeveelheidsverschillen
Ten opzichte van de meicirculaire 2019 zijn een aantal van onze aantallen geactualiseerd. De
grootste positieve effecten komen door een stijging van het aantal minderheden, het aantal bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen en de verdeelmaatstaf voor re-integratie klassiek.
Dit betekent een structureel voordeel vanaf 2019
5. Effect inkomstenmaatstaven
De actualisatie van de inkomstenmaatstaven waarde (niet-)woningen leidt tot een eenmalig positief effect op de algemene uitkering. Dit effect is incidenteel want in de begroting 2020 en de
meerjarenraming 2021-2023 is al uitgegaan van een eigen berekende waarde.
Dit betekent een eenmalig voordeel 2019
Samenvattende financiële consequenties 2019 t/m 2023
Door bovenstaande financiële consequenties is in 2019 sprake van een voordeel van € 387.000.
Dit zal worden meegenomen in TR4-2019.
Over de gehele periode t/m 2023 leidt de septembercirculaire 2019 tot een structureel voordeel
van € 1.396.000 in 2023. Dit zou leiden tot het volgende financiële plaatje:
2020
Begrotingssaldi in PB2020

2021

2022

2023

895

408

534

609

Amendem./moties/besluiten na 2-7-2019

-300

-110

-110

-110

Begrotingssaldi incl. besl. na 2-7-19

595

298

424

499

Voordelig effect sept.circ. 2019

743

1.409

1.577

1.396

1.338

1.707

2.001

1.895

Nieuwe begrotingssaldi

Overigens komen de voordelige accressen in de septembercirculaire 2019 voornamelijk tot
stand door het voornemen van het Rijk om de komende jaren meer te gaan uitgeven. In het verleden is al regelmatig voorgekomen dat vertraging in de uitvoering ontstaat waardoor de accressen in een volgende circulaire weer worden verlaagd en de AU naar beneden wordt bijgesteld.
Mogelijk kan ook de discussie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) leiden tot lagere investeringen door het Rijk en daarmee dus tot een lager accres (samen trap af). Dit kan in een
komende circulaire leiden tot een lagere uitkering.
Consequenties
De financiële consequenties 2019 worden verwerkt in TR4-2019. De financiële consequenties
2020 t/m 2023 worden via een begrotingswijziging 2020 verwerkt in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.
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