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beTalen, waT KoST DaT?

In 2015 hebben sociale diensten 255 miljoen euro minder 
te besteden voor de uitvoering van de bijstand. Het 
budget voor het betalen van een uitkering daalt van bijna 
14.900 euro per jaar naar zo’n 13.950 euro, terwijl er naar 
verwachting door de invoering van de Participatiewet 
meer bijstandsgerechtigden bijkomen.  

De verschillen per gemeente zijn groot: ondanks 
het totale overschot op het macrobudget, had 
57 procent van de gemeenten vorig jaar een 

tekort. Dat zou nog geen ramp zijn als het elk jaar andere 
gemeenten betrof. Incidentele tekorten, bijvoorbeeld 
door sluiting van een grote fabriek waardoor er in een 
klap veel werkzoekenden bij komen, zijn nog wel op te 
vangen. Maar over het algemeen zijn het steeds dezelfde 
gemeenten die aan het einde van jaar een tekort hebben. 
Vaak zijn dit kleine gemeenten, die minder geld krijgen 
voor het uitvoeren van de WWB. 

nieuW VerDeelmoDel
In een poging de scheve verdeling op te lossen, heeft het 
SCP een nieuw verdeelmodel ontwikkeld. Waar voorheen 

het uitbetalen van de uitkeringen is een 
van de wezenlijkste functies van een 
sociale dienst. maar wat kost het betalen 
van een uitkering eigenlijk? Volstaat 
dat? kan het ook anders? kunnen we het 
betalen niet beter uitbesteden? Sprank 
zet feiten, trends en ontwikkelingen over 
uitbetalen op een rij.
tekst: jAAp hoeVe, BeelD: shutterstock
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vijftien indicatiefactoren leidend waren, zoals het aantal 
vacatures en het aantal huurwoningen in een gemeente, 
vormt kansberekening vanaf volgend jaar de basis. Het 
model kijkt vooral naar de samenstelling van huishou-
dens. Een alleenstaande moeder van niet-Westerse 
afkomst heeft meer kans in de bijstand te belanden dan 
tweeverdieners zonder kinderen. Aan de hand van dit 
soort gegevens berekent het model het te verwachten 
aantal bijstandsgerechtigden in een gemeente. Hoe 
meer gegevens worden gebruikt, hoe nauwkeuriger het 
model. En ook al blijft het altijd een benadering van de 
werkelijkheid, het SCP hoopt zo een stap dichter bij een 
realistische verdeling van middelen te komen. In het 
algemeen gaan grote gemeenten er dan iets op achteruit 
en krijgen kleine er wat geld bij.

schAAlVoorDeel
Dat kleine gemeenten er structureel budget bij krij-
gen ten koste van de grotere, is waarschijnlijk ook de 
uitkomst van een onderzoek naar de herijking van de 
uitvoeringsbudgetten dat adviesbureau Andersson Elff ers 
Felix momenteel uitvoert in opdracht van het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken. Grote gemeenten hebben 
meestal een groter bijstandsbestand, maar kunnen ook 
profi teren van schaalvoordelen in de backoffi  ce. Kleine 

gemeenten hebben juist met het tegenovergestelde van 
doen. Voor hun geringe volume hebben ze net zo goed 
een gebouw en personeel nodig, waardoor de uitvoe-
ringskosten per uitkering meestal hoger uitvallen. 
Precieze cijfers zijn moeilijk te geven. Iedere gemeente 
gaat hier anders mee om. Zo geeft de een brutocijfers 
op en de ander nettocijfers. Ook krijgen gemeenten één 
budget voor WWB en WMO en mogen ze zelf beslissen 
hoe ze dit verdelen. Veel ambtenaren hebben bovendien 
meerdere portefeuilles, dus hoeveel van zijn tijd een 
ambtenaar besteedt aan uitvoering van de WWB, is moei-
lijk te zeggen. En regionale samenwerking is natuurlijk 
goed, maar het maakt de uitvoeringskosten per gemeente 
er niet overzichtelijker op. *

Inmiddels heeft bijna een op de 
vijf bijstandsgerechtigden in-
komsten uit werk of zelfstandig-

heid. Een paar jaar geleden was dat 
een op de acht. De verwachting is dat 
dit aantal met de komst van de Parti-
cipatiewet alleen maar toeneemt. 
Wie naast zijn uitkering werkt, moet 
uiterlijk de 4de van elke maand 
doorgeven hoeveel hij of zij verdiend 
heeft. Op dat moment is de uitkering 
voor die maand al betaald (namelijk 
rond de 24ste van de vorige maand). 
En dus worden de gewerkte uren 
achteraf verrekend, wat voor grote 
schommelingen in het inkomen kan 
zorgen. 
 
reKenVoorbeelD 
Iemand met een uitkering van 
800 euro per maand, die in een 

bepaalde maand 400 euro verdiend 
heeft, heeft die maand 1.200 euro 
te besteden. De volgende maand 
wordt er 400 euro op de uitkering 
ingehouden waardoor er, als deze 
persoon die maand geen inkomsten 
heeft, nog maar 400 euro overblijft. 
Te weinig om van te leven. 
Steeds meer gemeenten verschuiven 
het uitbetalingsmoment naar het 
midden van de maand, na opgave 
van de gewerkte uren door de cliënt. 
Het verdiende loon wordt dan 
dezelfde maand nog verrekend en 
ingehouden. De verschuiving kan in 
één keer doorgevoerd worden, maar 
ook in stapjes van bijvoorbeeld twee 
of drie dagen per maand. Terugvor-
deringen vanwege inkomsten uit 
arbeid of zelfstandigheid zijn dan 
niet meer nodig. *

beTalen oP een anDer momenT 

De arbeidsmarkt verandert. en het 
profi el van de bijstandsgerechtigde 
verandert mee. Dat is niet nieuw. 
Steeds meer mensen gaan parttime 
aan de slag of zonder vast dienstver-
band, op oproepbasis of als zzp’er. al 
deze mensen krijgen geen volledige, 
maar een gedeeltelijke uitkering, als 
aanvulling op hun inkomen. 

>
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Twee beTaalmomenTen

Veel gemeenten hebben het betaalmoment al verplaatst naar het midden 
van de maand, om te voorkomen dat mensen die naast hun uitkering wer-
ken later een deel van hun uitkering moeten terugbetalen. In ‘s-Hertogen-
bosch werd dat altijd onwenselijk geacht.  
 

Het voorstel om het betaalmoment elke maand met twee of drie 
dagen te verschuiven om zo op de 15de van de maand uit te 
komen, kwam niet door de Bossche gemeenteraad. Er komt dan 

namelijk altijd een moment dat vaste lasten als huur en energie al afge-
schreven worden voordat de uitkering is betaald. “Die overgangsperiode is 
het grootste probleem”, legt beleidsmedewerker Toine van de Ven van  
WeenerXL, het werk- en ontwikkelbedrijf van ’s-Hertogenbosch, uit. “Het 
heeft te veel impact op mensen die al op het sociaal minimum zitten.” 
En zo is ‘s-Hertogenbosch de enige gemeente in de arbeidsmarktregio 
Noordoost-Brabant die nog aan het einde van de maand uitbetaalt.  
Nog even. Want vanwege de Participatiewet en omdat de arbeidsmarkt 
erom vraagt, wordt er straks toch op een ander moment betaald. “Parttime 
ondernemen is een van onze focusgebieden. We willen stimuleren dat 
mensen vooral parttime en flexibel blijven werken”, zegt Maarten Van Eijk, 
afdelingshoofd Werk & Dienstverlening van WeenerXL. Om de overgangs-
periode op te vangen, heeft de gemeente ervoor gekozen om vanaf 2015 te 
werken met twee betaalmomenten. 

Voorschot
Alle nieuwe instromers vanaf 1 januari en alle anderen die dat willen, 
komen in het nieuwe systeem en krijgen op de 15de van de maand een uit-
kering waarmee het verdiende loon al verrekend is. Wie dat niet wil, blijft 
in het oude systeem, met betaling aan het einde van de maand en ver- 
rekeningen achteraf. Om mensen aan te moedigen over te stappen naar 
het nieuwe systeem, komt er een noodfonds waaruit mensen renteloos 
geld kunnen lenen om de overgangsperiode te overbruggen. “Een soort 
voorschot”, zegt Van Eijk. 
Zo moet over vijf tot tien jaar praktisch iedereen volgens het nieuwe 
systeem worden uitbetaald. Aanvankelijk is het een investering – de uit-
voeringskosten gaan omhoog omdat er dubbel werk moet worden gedaan 
– maar op termijn moet het een fikse efficiencyslag opleveren omdat er 
bijna geen terugvorderingen meer zijn. “Maar het is vooral voor de burger 
beter”, benadrukken Van Eijk en Van de Ven. “Nu valt vaak niet uit te leg-
gen dat ze een deel van hun uitkering weer terug moeten betalen. Mensen 
die naast hun uitkering werken, krijgen met dit systeem veel meer helder-
heid en bovendien meer inkomenszekerheid. Daar doen we het uiteinde-
lijk voor.” *

GerIcHT beTalen

De bijstandswetgeving die rond 1965 
vorm kreeg, maakte strikt onder-
scheid tussen de verantwoordelijk-
heden van het rijk en die van de 
gemeenten: het rijk is verantwoor-
delijk voor generieke regelingen – de 
bijstand, aow en toeslagen –, de 
gemeenten kunnen bijspringen in bij-
zondere gevallen. Uitgangspunt van 
die splitsing was dat gemeenten niet 
zelf inkomensbeleid mogen voeren. 
Precies de reden dat de categoriale 
regelingen volgend jaar opgaan in de 
bijzondere bijstand. 
 

Vanaf 1 januari kunnen 
gemeenten alleen nog 
bijzondere bijstand verstrek-

ken in individuele gevallen. Zoals 
het ooit bedoeld was, zou je kunnen 
zeggen. Gezinnen met schoolgaande 
kinderen en chronisch zieken en 
gehandicapten blijven recht hebben 
op een bijdrage in de kosten op basis 
van groepskenmerken, maar verder 
gelden dezelfde regels als voor de 
individuele regelingen. Dat betekent 
onder andere dat de gemeente kan 
controleren of het verstrekte bedrag 
daadwerkelijk wordt besteed aan 
het doel waarvoor het aangevraagd 
is. Wie geld vraagt voor gymkleding 
voor de kinderen mag dat alleen 
besteden aan gymkleding. Bij de 
categoriale regelingen geldt die voor-
waarde niet. Gemeenten behouden 
wel de mogelijkheid een collectieve 
aanvullende zorgverzekering af te 
sluiten of een bijdrage in de premie 
te verstrekken. 

hulpeloos
Er komt een nieuwe regeling 
bij, de individuele studie-
toeslag. Wie volgens de wet 
recht heeft op studiefinan-

ciering, kan de gemeente 
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een anDer laTen beTalen

Het idee om het uitbetalen te outsourcen leeft al jaren. 
bijna alle bedrijven besteden de salarisadministratie en 
andere onderdelen van de backoffice uit, dus waarom de 
sociale diensten niet? op betalen kan een gemeente zich 
immers weinig profileren en wellicht vallen er door schaal-
voordelen besparingen te boeken. 

Onlangs oordeelde de Centrale Raad van Beroep, 
de hoogste bestuursrechter, dat een gemeente 
de kerntaken bij het uitvoeren van de bijstand, 

in dit specifieke geval fraudepreventie, niet mag uitbe-
steden aan een commerciële partij. De rechter stelde dat 
deze kerntaken moeten worden uitgevoerd binnen het 
publieke domein. Maar hoe zit dat met uitbetalen? 
Regionale samenwerking en het uitbesteden van de 
backoffice van kleine gemeenten aan grotere, zijn al aan 
de orde van de dag. Maar hoe zit het met het uitbeste-
den van de betaalfunctie aan andere, niet-commerciële, 
externe partijen binnen het publieke domein?  
 
oVernemen
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt onder andere 
de kinderbijslag en het AOW-pensioen aan ruim 3 mil-
joen klanten, maar neemt ook andere betaaltaken over. 

om een bijdrage in de studiekosten 
vragen; op voorwaarde dat hij met 
voltijd arbeid niet in staat is het mi-
nimumloon te verdienen. Daarnaast 
worden de mogelijkheden voor de in-
dividuele inkomenstoeslag verruimd 
en is er meer ruimte voor maatwerk. 
In theorie, althans. De WWB kent 
namelijk een aantal afwijzingsgron-
den voor de bijzondere bijstand. Zo 
mag een aanvraag niet toegekend 
worden als de kosten al gemaakt zijn 
en mag de aanvrager geen schulden 
hebben. De bijzondere bijstand 
is niet bedoeld voor het betalen 
van alimentatie, boetes en schade, 
gedetineerden komen niet in aan-
merking en als er een voorliggende 
voorziening is, zoals een verzekering 
waarop de aanvrager aanspraak kan 
maken, is de aanvraag ongegrond. 
Veel gemeenten klagen dat dit de 
ruimte voor maatwerk te veel be-

perkt. Wie met een onverwacht hoge 
energierekening geconfronteerd 
wordt, maar al in de schuldhulpver-
lening zit, kan niet worden gehol-
pen. Wie verzekerd had kunnen 
zijn, maar dat door omstandigheden 
niet meer is, ook niet. Gemeenten 
moeten hulpeloos toekijken hoe 
problemen verergeren. 

WerkWijzer
Om een deel van deze angsten weg 
te nemen, werkt Stimulansz in 
opdracht van Divosa samen met het 
ministerie van SZW, de VNG, het 
Nibud en diverse gemeenten hard 
aan een werkwijzer voor de bijzon-
dere bijstand. De werkwijzer – nog 
volop werk in uitvoering – verkent 
de mogelijkheden van maatwerk 
binnen de kaders van de nieuwe wet, 
zoals jurisprudentie over het door-
verwijzen naar particuliere fondsen 

waarover de gemeente wel of geen 
zeggenschap heeft.  
Naast jurisprudentie geeft de 
werkwijzer een aantal praktijkvoor-
beelden. Zo is er in Oss de afgelopen 
anderhalf jaar een pilot gedraaid 
met keukentafelgesprekken in plaats 
van aanvraagformulieren, geïnspi-
reerd door de kanteling in de WMO. 
In een persoonlijk gesprek wordt 
gekeken naar andere mogelijkheden. 
Door de consulenten die de gesprek-
ken voeren voldoende beslissings- 
bevoegdheid te geven, is er in Oss 
niet alleen flink bespaard op de back-
office van de aanvraagprocedure, ook 
is er minder uitgekeerd en tonen de 
klanten zich tevreden. Veelbelovende 
resultaten, waarover Oss zelf ook 
verbaasd is.  

* De Werkwijzer Bijzondere Bijstand is 
vanaf begin november beschikbaar.

De Belastingdienst heeft een deel van de betaling van 
toeslagen en teruggaven bij de SVB neergelegd. Ook 
het uitbetalen van de aanvullende bijstand voor men-
sen met een onvolledig AOW-pensioen (WWB 65+) is 
in 2007 begonnen als een pilot met enkele gemeen-
ten en inmiddels een wettelijke taak van de SVB. De 
gemeente Utrecht heeft afgelopen jaar eenmalig de 
bijzondere bijstand door de SVB laten uitbetalen. 
Samen met veertien gemeenten denken het UWV en 
de SVB als kennispartner mee over de mogelijkheden 
van een gezamenlijke backoffice voor gemeenten. Dit 
project (Gezamenlijke Backoffice Inkomensuitkerin-
gen) wordt onder leiding van een onderzoeksbureau 
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. 
Niet alle gemeenten staan te popelen om het uitbeta-
len uit te besteden. “Wij doen zo veel mogelijk taken 
zelf”, zegt beleidsadviseur Rob Albersnagel van de 
gemeente Ede. “Het gaat om kwetsbare mensen. Als 
er iets is – mensen krijgen bijvoorbeeld een brief over 
een wijziging – dan moeten zij met vragen op een 
laagdrempelige manier bij ons terecht kunnen voor 
persoonlijke hulp. Als we het betalen outsourcen, kun-
nen we dat niet meer sturen.” *


