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1. Inleiding

Jaarlijks stelt het kabinet de kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling in

de collectieve sector vast. De kabinetsbijdrage is het percentage waarmee de
loongevoelige uitgaven op de rijksbegroting worden verhoogd vanwege de stijging
van de arbeidskosten. De kabinetsbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de
uitkomsten van het referentiemodel. Het referentiemodel bestaat uit een objectief
technisch deel, dat wordt bepaald aan de hand van cijfers uit het Centraal
Economisch Plan 2015, en een beleidsmatige afweging, In deze Ruimtebrief vindt
u de definitieve vaststelling van de kabinetsbijdrage over 2015. Ook geeft deze
brief een eerste indruk van de uitkomsten voor 2016.

2. Kabinetsbijdrage 2O15

Bij Miljoenennota 2014 is besloten dat de loonbijstelling in 2015 in lijn met de
normale referentiesystematiek wordt uitgekeerd. Dit betekent dat de
contractloonontwikkeling in 2015 niet beleidsmatig wordt gekort. Wel heeft het
kabinet afgesproken dat de incidentele loonontwikkeling van O,3oo/o gedurende de
kabinetsperiode tot en met 2OI7 niet wordt uitgekeerd, De kabinetsbijdrage 2015
komt daarmee uit op o,44o/o voor overheidssectoren en 0,087o voor gepremieerde
en gesubsidieerde (G&G) sectoren. De kabinetsbijdrage 2015 is als volgt
opgebouwd:

Uitkomsten referentiemodel (in o/o loonkosten) Overheid G&G1

Verqoedi nq contractloonontwi kkel ing 1,10 1,10
Verqoedinq incidentele loonontwikkelinq 0,30 0,30
Verqoedinq pensioenontwikkelinq -0,56 -0,56
Vergoeding overige sociale werkgeverslasten -0,09 -o,46
Beleidsmatiqe korting incidentele loonontwikkeling -0,30 -0,30

Definitieve kabinetsbijdrage in 2O152 O,44 o,o8

1 Dit betreft de gepremieerde en gesubsidieerde sector die niet behoren tot de VWS-sector.
2 Doo. afronding wijkt de totale kabinetsbijdrage af van de optelling van de afzonderlijke
componenten.
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De kabinetsbijdrage ten aanzien van de sociale werkgeverslasten verschilt tussen
de overheidssectoren en de G&G-sectoren, aangezien overheidswerkgevers
eigenrisicodrager zijn voor de Werkloosheidswet en dus geen werkgeverspremies
Werkloosheidswet betalen.

3. Voorlopige kabinetsbijdrage 2O16

Naast de definitieve vaststelling van de kabinetsbijdrage over het lopende jaar,
wordt in de Ruimtebrief ook een eerste prognose gegeven voor de
kabinetsbijdrage in het daarop volgende jaar. De definitieve vaststelling voor 2016
vindt plaats in het voorjaar van 2016 op basis van de cijfers in het centraal
Economisch Plan 2016.

Voorlopige uitkomsten referentiemodel 2O16 Overheid G&G
Vergoedi ng contractloonontwikkeling 7,40 r,40
Vergoeding incidentele loonontwikkeling 0,30 0,30
Vergoedi ng pensioenontwikkeli ng 0,36 0,36
Vergoeding overige sociale werkgeverslasten 0,10 -0,0s
Beleidsmatige korti ng incidentele loonontwikkeling -0,30 -0,30
Voorlopige kabinetsbijdrage in 2O16 1,86 L,7l

Op basis van de huidige ramingen komt de kabinetsbijdrage in 2016 voorlopig uit
op 1,860/o voor overheidssectoren en l,7ro/o voor G&G-sectoren. Er kunnen nog
verschuivingen plaatsvinden in aanloop naar het voorjaar van 2016, bijvoorbeeld
als gevolg van de implementatie van het nieuw Financieel Toetsingskader en de
nieuwe parameters voor pensioenregelingen, in combinatie met de lage rente.

4. Procedure

Het referentiebegrip en de beleidsmatige afweging tezamen vormen de
ka binetsbijd rage voor de arbeidsvoorwaa rdenontwi kkeling in de collectieve sector.
De feitelijke ontwikkeling van de loonkosten kan echter afwijken van de
kabinetsbijdrage. Het verschil tussen de kabinetsbijdrage en de ontwikkeling van
de loonkosten komt ten gunste of ten laste van de begroting van de betreffende
overheidswerkgevers. De totale kabinetsbijdrage 2015 wordt voor de
Voorjaarsnota 2015 vastgesteld en door de Minister van Financiën toegevoegd aan
de afzonderlijke begrotingen voor alle betreffende looncodes.
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