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Sinds de nieuwe budgetten jeugd zijn gepubliceerd in de meicirculaire krijgen we veel 

vragen van gemeenten over de veranderingen ten opzichte van de eerder gecommuniceerde 

budgetten.  

 

Deze explainer bevat informatie over de belangrijkste veranderingen en is bedoeld om 

gemeenten meer inzicht te geven in de opbouw van het budget. De explainer is te 

gebruiken om inzicht in en uitleg van de nieuwe budgetten te geven, en kan – liefst met 

bronvermelding – vrijelijk gebruikt worden. 

 

Verschillende budgetten 

Om tot het nieuwe jeugdbudget te komen, is er in de afgelopen periode met verschillende 

budgetten gewerkt, wat de begrijpelijkheid van het nieuwe jeugdbudget lastiger inzichtelijk 

maakt.  

 

In totaal zijn er vijf budgetten relevant, die in onderstaand schema zijn weergegeven. 

 

 

Tussen de budgetten zijn verschillende vertaalslagen gemaakt. Hieronder lichten we deze 

toe. 

 

•Gecommuniceerd in de meicirculaire 2014 
Oud historisch budget 

2015 

•Gecommuniceerd in de meicirculaire 2015 

•Nieuwe bestuursafspraken die ingaan per 2015 verwerkt en fouten 

in de verdeling hersteld 

Nieuw historisch 

budget 2015 

•Gecommuniceerd in de meicirculaire 2015 

•Basis voor het objectief verdeelmodel 

•Alle bestuursafspraken verwerkt, exclusief 18+/voogdij 

Fictief "historisch 

budget 2016" 

•Begin 2015 onderhands door de VNG gecommuniceerd 

•Objectief verdeelmodel op basis van oude bestuursafspraken en 

oude waarden van maatstaven 

Oud objectief budget 

2016 

•Gecommuniceerd in de meicirculaire 2015 

•Objectief verdeelmodel na verwerking bestuursafspraken en 

update van maatstaven 

Nieuw objectief budget 

2016 
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Vertaling van het oude naar het nieuwe historische budget 2015 

Ten opzichte van de meicirculaire 2014 is een aantal aanvullende afspraken gemaakt rond 

zorginhoud en budgetverdeling. Bovendien is een aantal fouten in de verdeling 

gecorrigeerd. Dit leidt tot wijzigingen in het macrobudget (het budget dat voor alle 

gemeenten gezamenlijk beschikbaar wordt gesteld), maar ook in de verdeling van dit 

macrobudget.  

 

De belangrijkste verandering hangt samen met de uitname van budget voor Wlz-

indiceerbaren. Dit betreft cliënten waarvan inmiddels duidelijk is dat ze onder de Wlz zullen 

vallen. Het budget voor deze cliënten was ten onrechte opgenomen in het budget van 

gemeenten. Om dit te corrigeren wordt € 109 miljoen uitgenomen uit het macrobudget. De 

budgetten die per gemeente uitgenomen worden, zijn gepubliceerd door het ministerie van 

VWS. Het oude historische budget moet hiervoor dus gecorrigeerd worden. 

 

Daarnaast heeft een flink aantal kleinere wijzigingen plaatsgevonden. Opgeteld leiden deze 

wijzigingen voor individuele gemeenten echter tot een beperkte achteruitgang (niet groter 

dan 1,3% van het budget). We gaan er daarom hier niet uitgebreider op in. 

 

Vertaling naar het “historisch budget 2016”: betekenis voor het ingroeipad 

Het Rijk en de VNG hebben afgesproken dat het macrobudget voor jeugd vanaf 2016 in 

principe verdeeld zal worden via het objectieve verdeelmodel, maar dat de herverdeel-

effecten voor gemeenten wel beperkt worden tot € 15 per inwoner.  

 

Deze herverdeeleffecten worden echter niet bepaald ten opzichte van het budget van 2015, 

maar ten opzichte van een fictief “historisch budget 2016” dat op belangrijke punten 

anders is dan het historische budget voor 2015. 

 

Voogdij en 18+ worden historisch verdeeld 

Een belangrijke afspraak is dat de middelen voor voogdij en 18+ historisch verdeeld blijven, 

en dus niet in de objectieve verdeling terecht zullen komen. Dit omdat voor deze groepen 

de verblijfplaats van het kind telt in plaats van de woonplaats van de ouders. Dit deel van 

het budget (in totaal € 550 mln in 2016) wordt daarom eerst per gemeente op basis van de 

historische gegevens van het budget afgetrokken om de vergelijking te kunnen maken met 

de objectieve verdeling. Uiteindelijk worden de bedragen voor deze zorg (zij het op basis 

van een recenter peiljaar) wel weer bij het objectieve budget opgeteld. 

 

Oplopende macrokorting en implementatie bestuursafspraken 

De meeste bestuursafspraken zijn correcties op het macrobudget die ervoor zorgen dat dit 

dichter bij de daadwerkelijke uitgaven komt te liggen. Uitnames betreffen dus zorgposten 

waar voor gemeenten geen kosten aan verbonden zijn. Omdat gemeenten al contracten 

afgesloten hadden, gaan echter niet alle bestuursafspraken per 2015 in. Het “historisch 

budget 2016” dat als basis dient voor het objectief verdeelmodel verandert daarom ten 

opzichte van de budgetten voor 2015.  

 

Een deel van de correcties wordt daarbij over gemeenten verdeeld naar rato van specifieke 

deelbudgetten. Als er op die manier bijvoorbeeld AWBZ-budget uitgenomen wordt, gaan 

gemeenten met een relatief hoog AWBZ-budget er harder op achteruit dan gemeenten met 

een laag AWBZ-budget. Dat zorgt ervoor dat de veranderingen verschillende effecten 
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hebben voor verschillende gemeenten. Een overzicht van de belangrijkste uitnames en 

toevoegingen  en de budgetten waarop zij betrekking hebben, staat in onderstaand 

schema. 

 

 

De naar voren geschoven compensatie van het woonplaatsbeginsel betreft € 20 mln die van 

2016 naar 2015 wordt geschoven. Het verschil tussen de budgetten 2015 en 2016 is dus 

netto € 40 mln. 

 

De veranderingen in budgetten in 2016 zijn groter dan de veranderingen die in 2015 nog 

doorgevoerd worden. De veranderingen voor individuele gemeenten zijn dan ook navenant 

groter. Dat betekent ook dat sommige gemeenten er ondanks de afspraken over het 

ingroeipad meer dan € 15 per inwoner op achteruit kunnen gaan ten opzichte van het 

budget van 2015. Het ingroeipad is namelijk berekend ten opzichte van het “historische 

budget 2016”, dus niet ten opzichte van het budget 20151. Het peiljaar 2016 geldt ook 

voor de cumulatieregeling voor stapeling van herverdeeleffecten uit verschillende 

verdeelmodellen. 

 

Oude en nieuwe objectieve verdeling: inhoud van de cijfers 

In de eerder gecommuniceerde verdeling waren de cijfers voor voogdij en 18+ niet apart 

weergegeven, waardoor de cijfers deels historisch waren. In de nieuwe objectieve verdeling 

zijn deze cijfers wel expliciet gemaakt, waardoor beter te zien is wat de verdeling voor 

individuele gemeenten betekent. Bovendien zijn voor het budget 2016 geactualiseerde 

gegevens gebruikt, die voor sommige gemeenten sterk verschillen van de oude gegevens. 

 

 

1
 Het ingroeipad is technisch op een net iets andere manier 

geïmplementeerd, maar de uitkomsten hiervan zijn op hoofdlijnen 

hetzelfde. 

AWBZ-budget 

•Uitname n.a.v. 

realisatiecijfers 

AWBZ 2014: €104 

mln 

Zvw-budget 

•Correctie verdeling 

n.a.v. onder- en 

overfinanciering J-

GGZ (tijdelijke 

compensatie van 

€13 mln in 2015 

wordt weer 

uitgenomen, effect 

afhankelijk van de 

regio) 

•Toevoeging budget 

kinderartsen: €12 

mln o.b.v. werkelijk 

gebruik 

Begrotings-

budget 

•Uitname van €25 

mln voor 

capaciteitsreductie 

gesloten jeugdzorg 

in 2015 wordt weer 

aan het budget 

toegevoegd 

Totale budget 

•Naar voren 

geschoven 

compensatie 

woonplaats-

beginsel: uitname 

€20 mln 

•Macrokorting loopt 

op tot €300 mln: 

uitname €180 mln 

to.v. 2015 

•Volumeindexatie: 

toevoeging €5 mln 

t..o.v. 2015 

•Overheveling vanuit 

Provinciefonds: 

toevoeging €90 

mln 
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Om het totale budget van een gemeente te krijgen, moet uiteraard het deel voor voogdij en 

18+ wel weer bij het objectieve budget opgeteld worden. 

 

In de objectieve verdeling die eerder naar gemeenten is gecommuniceerd, waren daarnaast 

drie belangrijke zaken nog niet verwerkt: 

 Macrokorting. De oplopende macrokorting was nog niet weergegeven. Op deze manier was 

het budget vergelijkbaar met het budget van 2015 en waren alleen de effecten van de 

verdeling zichtbaar. Het betekent echter wel dat de budgetten niet overeenkwamen met de 

werkelijke budgetten voor 2016. 

 Wijzigingen in het macrobudget. De veranderingen in budgetten sinds de meicirculaire 

2014 (zie ook bovenstaand). Dit leidt tot bijstellingen in het totale macrobudget, en 

daarmee op veranderingen in gemeentelijke budgetten. 

 Update maatstaven. De maatstaven die gebruikt waren in het model en de cijfers over 

voogdij en 18+ (die historisch verdeeld worden) hadden nog de oude waarden. Zoals 

gebruikelijk in het Gemeentefonds zijn voor de berekening van de nieuwe budgetten de 

meest recente cijfers gebruikt. 

 

Vooral de macrokorting zorgt voor alle gemeenten voor een achteruitgang in budget ten 

opzichte van de oorspronkelijke cijfers. Ook de effecten van andere wijzigingen zijn in het 

objectieve model voor alle gemeenten gelijk (er wordt immers niet meer naar rato van 

deelbudgetten verdeeld, maar op basis van de verdeelmaatstaven). De update van de 

maatstaven kan voor verschillende gemeenten verschillende effecten hebben. Daardoor 

gaan sommige gemeenten erop vooruit en andere erop achteruit. Zeker bij kleinere 

gemeenten kan het om flinke veranderingen gaan. 

 

Meer weten? 

De meicirculaire met achterliggende documenten en toelichting: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2015/06/01/meicirculaire-

gemeentefonds-2015.html 

 

Een toelichting van VWS op de bestuursafspraken en gegevens over Wlz-indiceerbaren: 

https://www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1707-meicirculaire-toelichting-op-

jeugdbudget 

 

Het onderzoek naar onder- en overfinanciering J-GGZ: http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2015/verschil-tussen-

budget-en-declaratie-geneeskundige-jeugd-ggz-2011.htm 

 

Vragen en contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene Niessen, i.niessen@aef.nl, of via  

Andersson Elffers Felix, telefoon 030 - 236 3030, of mail@aef.nl.  
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