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Omvang versus verdeling



Artikel 69 Participatiewet

Hoofdstuk 7. Financiering, toezicht en informatie 
Artikel 69. Uitkering en verdeling onder de gemeenten 

1. Onze Minister verstrekt jaarlijks ten laste van ’s Rijks kas aan het college een uitkering om 
het college van middelen te voorzien met het oog op het toekennen van [bijstand]:  

2. Bij wet wordt het totale bedrag dat beschikbaar is voor de uitkering, bedoeld in het eerste 
lid, vastgesteld, waarbij uitgangspunt is dat dit bedrag voor het desbetreffende kalenderjaar 

toereikend is voor de geraamde kosten van alle gemeenten in verband met uitgaven als 
bedoeld in het eerste lid.  

http://maxius.nl/participatiewet/hoofdstuk7
http://maxius.nl/participatiewet/artikel69
http://maxius.nl/participatiewet/artikel69
http://maxius.nl/participatiewet/artikel69
http://maxius.nl/participatiewet/artikel69/lid1
http://maxius.nl/participatiewet/artikel69/lid2


Gemeenten vragen aandacht voor het probleem

https://
www.divosa.nl/
nieuws/budget-
bijstandsuitkeringen-
aantoonbaar-te-laag



Macrobudget BUIG
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 Groei bijstand door statushouders niet meegenomen in raming



 Werkeloze beroepsbevolking geen goede voorspeller meer voor bijstand



Berekening beleidseffecten niet transparant



Vangnetregeling jaagt tekorten op

2018:  
meteen al 138 miljoen 
minder budget door de 

kosten van de 
vangnetregeling 2016



Hoe kijkt het Rijk naar deze problematiek?

VNG-verslag Kamerbehandeling SZW-begroting 
“Staatssecretaris Van Ark antwoordt dat het budget per jaar 
wordt vastgesteld met als doel de werkelijkheid zo 
nauwkeurig mogelijk te benaderen. Niettemin kan het budget 
het ene jaar te hoog zijn en het andere te laag. Ze 
constateert vervolgens dat de overschotten en tekorten sinds 
2012 vrijwel geheel tegen elkaar wegvallen.”  

https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/verslag-kamerbehandeling-szw-begroting-over-loondispensatie-schuldhulp-kinderopvang-buig-en



Middelen overschotten en tekorten zich uit?

Cumulatieve saldi bijstandsbudgetten over verschillende tijdvakken
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Hoe verder…. De opties

Op de agenda houden samen met andere tekorten sociaal 
domein. 

Bijstandsbudget specifiek: 
1. Harder rekenen: in ramingen ook externe ontwikkelingen 

meenemen, transparant zijn over beleidsmaatregelen, rekenregel 
CPB regelmatig herijken, etc 

2. Rijk en gemeenten delen financiële lusten en lasten van 
foute ramingen: het Rijk past (boven een grenswaarde) 

tekorten bij en roomt overschotten af (=financiële prikkel voor 
Rijk om correct te ramen) 


