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Geachte leden de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
 

Op 19 en 21 december aanstaande behandelt u de begroting van het ministerie van SZW.  

We vragen uw aandacht voor de volgende drie zorgen van Divosa: 

 

1_ Het landelijk bijstandsbudget is aantoonbaar te laag; 

2_ Oplopende kosten van bijzondere bijstand voor bewindvoering; 

3_ Invoering loondispensatie, Divosa is voor behoud loonkostensubsidie. 

 
 

Landelijk bijstandsbudget aantoonbaar te laag 

 

Al drie jaar op rij hebben gemeenten een tekort op hun bijstandsbudgetten omdat het Rijk te weinig 
geld beschikbaar stelt om de bijstandsuitkeringen te betalen. In 2015 was het tekort 105 miljoen. In 

2016 338 miljoen. En voor 2017 is het beeld evenmin rooskleurigi.  

 

In de wet ligt vast dat het Rijk elk kalenderjaar voldoende geld aan gemeenten beschikbaar moet 
stellen om de bijstandsuitkeringen te betalenii. Het gemiddelde over meerdere jaren is dus niet 

maatgevend. 

 

In opdracht van Divosa analyseerde Andersson Elffers Felix (AEF) de bijstandsuitgaven en –budgetten 
in de afgelopen jaren. Daaruit blijkt dat het landelijke budget sinds 2015 aantoonbaar te laag is 

geraamdiii. Een belangrijke reden is dat de voorspelbare groei van de bijstand door de komst van 

statushouders niet is meegenomen in de raming van het bijstandsvolume. Ook jaagt de 

vangnetregeling de tekorten van gemeenten verder op. De vangnetregeling is bedoeld om grote 
tekorten bij gemeenten te dempen, maar omdat gemeenten de kosten zelf moeten betalen, leidt de 

vangnetregeling tot een negatieve spiraal met nog meer tekorten voor nog meer gemeenten. 

 

Divosa wil dat het Rijk dit probleem erkent en met gemeenten in gesprek gaat over oplossingen. Het 
Rijk heeft immers een wettelijke taak om voldoende macrobudget beschikbaar te stellen. 

 

Oplopende kosten van bijzondere bijstand voor bewindvoering  

 
Divosa maakt zich zorgen over de oplopende kosten van bijzondere bijstand voor bewindvoering.  

Op 3 december 2015 nam de Tweede Kamer de motie ‘Toename aantal mensen in 

beschermingsbewind’ aaniv. Met de motie roept de Kamer het kabinet onder andere op om voldoende 

budget beschikbaar te stellen om de kosten voor beschermingsbewind te dekken. Helaas moet Divosa 
vaststellen dat aan dit onderdeel van de motie nog onvoldoende gehoor is gegeven. 

 

  

mailto:edannenberg@divosa.nl
https://www.divosa.nl/nieuws/budget-bijstandsuitkeringen-aantoonbaar-te-laag
http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2017-10-01
https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/rapportage-analyse-macrobudget-aef-in-opdracht-divosa.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z23358&did=2015D47208
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Het gemeentelijke financieringsprobleem is sindsdien alleen maar groter geworden. Het aantal 

meerderjarigen dat niet zelf de eigen financiën kan beheren, neemt elk jaar toe met zo’n 20.000 

personenv. Twee derde van deze instroom betreft mensen die onvoldoende inkomen kunnen 

verwervenvi. In die gevallen zijn gemeenten verplicht om de kosten uit de bijzondere bijstand te 
betalen. 

 

 
 

Met regelmaat vragen gemeenten aandacht voor dit snelgroeiend probleemvii. Ze moeten wel. Het gat 

tussen het fictieve budget dat het Rijk via het gemeentefonds beschikbaar stelt en de werkelijke 

uitgaven groeit jaar op jaar met ca. 20 miljoen euro. Dit tekort telt op bij de toch al forse tekorten 
voor bijzondere bijstand en minimabeleid. 

 

 
 

Divosa constateert daarom dat het huidige systeem rondom bewindvoering voor gemeenten leidt tot 

een onhoudbare financiële situatie en dringt daarom aan op onderzoek naar een passende 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Weer-meer-mensen-onder-bewind.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Weer-meer-mensen-onder-bewind.aspx
http://www.effectieveschuldhulp.nl/files/6314/4705/4873/verdiepend-onderzoek-onderbewindgestelden.pdf
https://www.divosa.nl/sites/default/files/publicatie_bestanden/20160301-divosa-monitor-factsheet-bijzondere-bijstand.pdf
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financieringssystematiek. Aan u vragen we om er bij het kabinet op aan te dringen dat zij op korte 

termijn uitvoering geven aan de motie en dus voldoende middelen beschikbaar te stellen. 

 

Invoering loondispensatie, Divosa is voor behoud loonkostensubsidie 
 

Divosa vraagt u tenslotte aandacht voor het kabinetsvoornemen om loonkostensubsidie te vervangen 

door loondispenstatie. Gemeenten pleiten voor behoud van loonkostensubsidie. Zij hebben hiervoor de 

volgende argumenten: 
 

1_ Werken moet lonen - Bestaanszekerheid 

Minder inkomen en meer complexiteit rondom inkomen zet de bestaanszekerheid van een vaak 

kwetsbare groep inwoners onder druk: 

> Het is onmogelijk voor de leden van Divosa om inwoners te motiveren (fulltime) te werken 

tegen bijstandsniveau. Werken moet ook echt iets opleveren voor werknemers. 

> Bij introductie van loondispensatie zal de werknemer gedeeltelijk onder het bijstandsregime 

vallen, dit regime is strenger en complexer dan de Wajong. Het risico op fouten neemt 
hierdoor toe en daarmee neemt ook het risico op ontwikkeling van schulden toe.  

> Ten slotte draagt de loonkostensubsidie optimaal bij aan het gevoel van een medewerker om 

erbij te horen, hij/zij is namelijk helemaal in dienst bij de werkgever en heeft geen relatie 

meer met een uitkeringsverstrekker.  
 

2_ Meer beschut werk – geen direct voordeel 

Gemeenten ervaren nu vooral extra druk door het verplicht stellen van beschut werk. Daarnaast 

bestaat er gerede twijfel of 50.000 beschut werkplekken wel gerealiseerd kunnen worden onder 
de geldende voorwaarden, het is goed mogelijk dat de voorwaarden om voor beschut werk in 

aanmerking te komen dan dienen te worden versoepeld. Meer beschut werk maakt het werken 

aan een meer inclusieve arbeidsmarkt niet makkelijker omdat het een extra wettelijk schot in de 

arbeidsmarkt plaatst en daarmee het doelgroepenbeleid vergroot.   
 

3_ Betrouwbare overheid 

In het kader van een betrouwbare overheid is continuïteit van beleid belangrijk. De 

loonkostensubsidie als regeling is zeer recent geïntroduceerd en het kost tijd voordat dergelijke 
regelingen zijn geïmplementeerd en optimaal effect hebben. Het aantal plaatsingen met 

loonkostensubsidie neemt toe en de onzekerheid die introductie van loondispensatie met zich 

meeneemt zal deze positieve ontwikkeling kunnen verstoren. Voor zowel gemeenten als 

werkgevers gaat onduidelijkheid over het instrumentarium vertragend werken op de 
hoofddoelstelling, namelijk een match werkgevers en werkzoekenden. 

Daarnaast creëert de introductie van loondispensatie de onwenselijke situatie van twee regelingen 

voor één doelgroep (oud – loonkostensubsidie en nieuw – loondispensatie). Dit valt niet uit te 

leggen aan werknemers en werkgevers, de complexiteit neemt toe. 
 

 

We vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u de drie belangrijkste 

zorgpunten van Divosa meeneemt tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie SZW.  
 

Met vriendelijke groet, 

Divosa, 

 
 

Erik Dannenberg 

voorzitter 
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i Zie Factsheet Divosa-monitor: Bijstandsbudget 2016 (Divosa, december 2017) en nieuwsbericht met meer 

toelichting: https://www.divosa.nl/nieuws/budget-bijstandsuitkeringen-aantoonbaar-te-laag. 
ii Participatiewet artikel 69, lid 2: “…waarbij uitgangspunt is dat dit bedrag voor het desbetreffende kalenderjaar 

toereikend is voor de geraamde kosten van alle gemeenten…” http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2017-10-

01 
iii Rapport Analyse macrobudget bijstand. Ontwikkelingen in de afgelopen jaren. 

https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/rapportage-analyse-macrobudget-aef-in-
opdracht-divosa.pdf (AEF, december 2017 | 1,7 MB) 

iv Zie voor motie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z23358&did=2015D47208 
v Bron Raad voor de rechtspraak, zie: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-

de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Weer-meer-mensen-onder-bewind.aspx 
vi Zie onderzoek Bureau Bartels, verdiepend onderzoek naar de groep onderbewindgestelden, zie ook: 

http://www.effectieveschuldhulp.nl/files/6314/4705/4873/verdiepend-onderzoek-onderbewindgestelden.pdf 
vii Zie ook: https://www.divosa.nl/sites/default/files/publicatie_bestanden/20160301-divosa-monitor-factsheet-

bijzondere-bijstand.pdf 

                                              

https://www.divosa.nl/divosa-monitor-bijstandsbudget-2016
https://www.divosa.nl/nieuws/budget-bijstandsuitkeringen-aantoonbaar-te-laag
http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2017-10-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2017-10-01
https://www.divosa.nl/sites/default/files/nieuwsbericht_bestanden/rapportage-analyse-macrobudget-aef-in-opdracht-divosa.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z23358&did=2015D47208

