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Fictief budget en netto-lasten gemeentelijk minimabeleid 2005/17 

- actualisatie 

 

 

1. Inleiding 

 

In december 2015 inventariseerde bruno steiner advies voor Divosa het basismateriaal voor de 

“Divosa-factsheet” over het fictief budget voor gemeentelijk minimabeleid in het gemeentefonds 

enerzijds en de gemeentelijke lasten ervan anderzijds in de jaren 2005/15. In onderhavig rapport 

wordt dit overzicht, twee jaar later, geactualiseerd tot en met het jaar 2017.  

 

Voor wie niet dagelijks met gemeentefonds en gemeentefinanciën bezig is, lichten we in 

hoofdstuk 2 de voornaamste begrippen kort toe, namelijk het fictieve budget en de netto lasten. 

Een uitgebreidere toelichting is te vinden in Bijlage 1 en 2. 

In hoofdstuk 3 leggen we uit waarom de actualisatie vanaf 2013 tot andere uitkomsten leidt.  

In hoofdstuk 4 ten slotte volgende resultaten en hun duiding. We presenteren vooral grafieken. 

De cijfers waarop die zijn gebaseerd staan in Bijlage 3. 

 

 

2. Fictieve budgetten en netto-lasten 

 

Fictieve budgetten 

De fictieve budgetten zijn afgeleid van de verdeling van het gemeentefonds. Het verdeelmodel 

van het gemeentefonds telt een groot aantal verdeelmaatstaven, zoals inwoners, huishoudens 

met een laag inkomen en uitkeringsgerechtigden. Deze maatstaven worden gegroepeerd naar 

“clusters”, meestal zijn dat beleidsterreinen. “Werk en inkomen” (t/m 2016) resp. “Werk en 

participatie” (vanaf 2017) is er één van. Zo een beleidsmatig cluster van verdeelmaatstaven levert 

de rekenformule op waarmee het fictieve budget wordt bepaald; vaak wordt voor rekenformule 

of fictief budget de term “ijkpunt” gebruikt. Jaarlijks verschijnen er meerdere 

gemeentefondscirculaires waaruit gemeenten kunnen afleiden hoe de verdeling van gelden zich 

ontwikkelt, zowel voor het hele gemeentefonds, als voor de afzonderlijke clusters/ijkpunten.  

Essentieel is dat het gemeentefonds vrij besteedbaar is. Gemeenten zijn niet verplicht de 

uitkomsten van rekenformules te volgen. Dat geldt voor het hele fonds even zeer als voor de 

onderdelen. 
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De gemeente heeft dus beleidsruimte om van het fictieve budget af te wijken. Juist daarom 

wordt het budget fictief genoemd. Het is geen ‘echt’ budget waarop iets of iemand een juridisch 

dwingend beroep kan doen. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de hoogte van het 

werkelijke budget via de begroting te bepalen. 

Tot slot is van belang op te merken dat de gemeentefondscirculaires slechts een fictief budget 

voor “Werk en participatie” (t/m 2016 “Werk en inkomen”) bevatten en niet voor “minimabeleid” 

en “uitvoering en overige” afzonderlijk. Met behulp van andere, semiofficiële bronnen is “Werk 

en participatie” echter wel te splitsen in “minimabeleid” en “uitvoering en overige” (zie ook 

Bijlage 1). De inhoudelijke omschrijving van het cluster en beide onderdelen volgt onder Netto-

lasten. 

 

Netto-lasten 

Het fictieve budget volgens het gemeentefonds is bedoeld om de uitgaven aan “Werk en 

participatie” te dekken. Het gaat dan om de netto-lasten van dit cluster. Het verschil tussen de 

bruto- en de netto-lasten zijn bepaalde inkomsten (baten). Daar zijn grote en kleine posten bij. 

Een grote post vormen de BUIG-gelden die de gemeenten van het ministerie van SZW 

ontvangen. Een kleine post vormen bijvoorbeeld de baten die ontstaan door het terugvorderen 

van bij nader inzien ten onrechte verstrekte uitkeringen.  

De decentralisaties van 2015 hebben de omvang van de netto-lasten veranderd van – wat toen 

nog heette – het cluster “Werk en inkomen”. Tot en met 2014 maakten de gelden voor de WSW 

en de “klassieke” participatie deel uit van de inkomsten (baten) van het cluster; dat was jaarlijks 

rond €3 miljard. Per 2015 is dit bedrag opgenomen in het gemeentefonds (vooralsnog als deel 

van de integratie-uitkering sociaal domein). Volgens de voorschriften wordt dit bedrag vanaf 

2015 niet meer tot de inkomsten van het cluster “Werk en inkomen” gerekend, waardoor de 

netto-lasten ervan met €3 miljard stijgen. Fictief gezien nemen de baten van het cluster namelijk 

af met rond de 3 miljard, terwijl de uitgaven voor re-integratie en de Wsw nog steeds op deze 

post geboekt worden. Tegenover deze stijging van de netto-lasten voor “Werk en inkomen” staat 

echter een even grote toename van de inkomsten via het gemeentefonds. 1  Zo bezien verandert 

er financieel niets; alleen de plek waar de inkomsten worden geboekt is een andere.2 

Om de cijfers van vóór en na 2015 beter vergelijkbaar te maken hebben we in de overzichten 

van hoofdstuk 4 gedaan alsof de gelden voor de WSW en de “klassieke” participatie nog steeds 

tot de inkomsten (baten) van het cluster “Werk en inkomen” behoren. 

                                                           
1 Om de cijfers van voor en vanaf 2015 vergelijkbaar te maken is in onderstaande grafieken 1, 2 en 3 en in 
Bijlage 3 gedaan alsof deze verandering niet is opgetreden. Feitelijk echter is het fictief budget vanaf 2015 
circa €3 miljard hoger, maar daar staan ook kosten tegenover die voorheen gedeclareerd konden worden. 
2 Een andere kwestie is dat de budgetten voor WSW en participatie vóór en na 2015 zijn gekort. Dat is een 
verandering die de gemeenten financieel wel degelijk merken. 
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In de jaren 2005/16 bestond het cluster uit de netto-lasten van deze begrotingsfuncties:3  

functie 610, Bijstandsverlening  

functie 611, Werkgelegenheid 

functie 612, Inkomensvoorzieningen 

functie 613, Overige sociale zekerheidsregelingen  

functie 614, Gemeentelijk minimabeleid 

functie 623, Participatiebudget.  

 

Het minimabeleid besloeg gemiddeld een derde van de netto-lasten van het cluster. Het overige 

kwam vooral voor rekening van bijstandsverlening. In beginsel gaat dat over de 

uitvoeringskosten van de bijstand. In de praktijk echter komen daar met name de tekorten of 

overschotten van het BUIG-budget bij. We komen hierop terug in hoofdstuk 4. 

 

 

3. Aard van de actualisatie 

 

Dat de actualisatie tot andere uitkomsten leidt komt doordat:  

i. er cijfers zijn voor extra twee jaren, namelijk 2016 en 2017; 

ii. er inmiddels rekeningcijfers zijn voor 2013/15 jaren en voorlopige rekeningcijfers voor 

2016 – de begrote netto-lasten van de vorige rapportage (2015) worden dus vervangen 

door (bijna) definitieve; 

iii. de fictieve budgetten in het gemeentefonds eveneens (bijna) definitief zijn geworden; 

iv. de opzet van de gemeentelijke administratie per 2017 sterk is veranderd.  

 

De punten i, ii en iii behoeven amper toelichting omdat ze het simpele gevolg zijn van het 

verstrijken van de tijd. Bij punt iii merken we op dat op basis van de septembercirculaire 2017 

ook het fictieve budget van 2018 bevat. Vanwege de toen nog lopende kabinetsformatie betrof 

het “beleidsarme” circulaire, dus zonder de effecten van het pas later gesloten regeerakkoord. 

Om die reden heeft het weinig zin het fictieve budget 2018 van september 2017 op te nemen. 

 

Andere opzet begroting 2017 

Met ingang van 2017 gelden er nieuwe financiële voorschriften voor gemeenten. In dit verband 

zijn de boeking van overheadkosten en de nieuwe beleidsmatige rubricering van belang. 

                                                           
3 Functie 612 is vanaf 2011 vervallen en functie 611 beperkte zich vanaf 2015 tot de WSW; op het 
clustertotaal zijn dit kleine veranderingen. 
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Vanaf begroting 2017 boeken gemeenten veel van hun overhead op een aparte post. Daardoor 

zijn de in de begroting expliciet zichtbare overhead gestegen van €2 miljard naar €6 miljard. 

Omdat het om een verschuiving van lasten binnen de begroting gaat, zijn de diverse 

beleidsmatige uitgaven met €4 miljard gedaald. Zonder nader onderzoek is niet na te gaan of en 

hoe dit doorwerkt in de netto-lasten van “Werk & participatie”. Bovendien geeft de begroting 

van 2017 niet het volledige beeld. Ten eerste omdat sommige gemeenten deze veranderingen 

nog niet in hun begroting hebben doorgevoerd. Ten tweede omdat de nieuwe voorschriften óók 

voor de samenwerkingsverbanden gelden, maar pas in de begroting 2018; door de vele 

samenwerkingsverbanden in het sociale domein kan dat gaan doorwerken in de netto-lasten van 

“Werk & participatie”. (Overigens is het fictieve budget wel globaal aangepast aan de andere 

boeking van de overhead. Dat betreft echter een voorlopige aanpassing.) 

Ten tweede is de beleidsmatige rubricering veranderd. Het schema laat de veranderingen tussen 

2016 en 2017 zien. 

 

Schema 1. Beleidsmatige rubricering cluster Werk en inkomen resp. Werk en participatie 

Rubricering 2016 Rubricering 2017 

functie 610, Bijstandsverlening  Taakveld 6.3, Inkomensregelingen 

functie 611, Werkgelegenheid (=WSW) Taakveld 6.4, Begeleidende participatie 

functie 613, Overige sociale zekerheidsregelingen   

functie 614, Gemeentelijk minimabeleid  

functie 623, Participatiebudget  

 

Het taakveld 6.3 is ongeveer gelijk aan de som van de functies 610, 613 en 614 en taakveld 6.4 

is ongeveer gelijk aan de som van de functies 611 en 623. “Ongeveer” vanwege de andere 

boeking van overheadkosten en omdat delen van 613 en 623 zijn overgegaan naar een andere 

cluster (als onderdeel van taakveld “6.71 Maatwerkvoorzieningen 18+” vallen die delen in het 

cluster Maatschappelijke ondersteuning.) 

 

Een en ander betekent dat er tussen 2016 en 2017 een statistische “reeksbreuk” optreedt. Met 

andere woorden: de cijfers van 2016 en eerder zijn niet vergelijkbaar met die vanaf 2017. Dat 

komt bovenop het feit dat we tot en met 2016 (voorlopige) rekeningcijfers gebruiken en voor 

2017 begrotingscijfers.  

 

 

4. De uitkomsten van de actualisatie 

 

De actualisatie leidt voor de jaren 2014/17 tot aangepaste dan wel nieuwe bedragen; de 

bedragen van 2005/13 veranderen niet. In dit hoofdstuk presenteren we alleen grafieken. Deze 
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zijn gebaseerd op de tabel in Bijlage 3. In de bespreking van de grafieken zullen we af en toe 

meerjarige gemiddelden noemen; die zijn alle gebaseerd op Bijlage 3. 

 

Grafiek 1. Fictief budget en Netto-lasten Werk & Inkomen in 2005/17 in € mln., onderverdeeld in 

“uitvoering en overige” en “minimabeleid” in 2005/16 

 

Opmerking: in 2017 voorlopige dan wel begrotingscijfers, andere jaren (vrijwel) definitief. 

 

Grafiek 2. Fictief budget minus netto-lasten in 2005/17 in € mln., onderverdeeld in “uitvoering en 

overige” en “minimabeleid” in 2005/16 

 
Opmerking: in 2017 voorlopige dan wel begrotingscijfers, andere jaren (vrijwel) definitief. 

 

 

Uit deze grafieken en de achterliggende gegevens zijn de volgende conclusies te trekken:  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

fi
ct

ie
f 
b
u
d
g
e
t

n
e
tt
o
 l
a
st

e
n

fi
ct

ie
f 
b
u
d
g
e
t

n
e
tt
o
 l
a
st

e
n

fi
ct

ie
f 
b
u
d
g
e
t

n
e
tt
o
 l
a
st

e
n

fi
ct

ie
f 
b
u
d
g
e
t

n
e
tt
o
 l
a
st

e
n

fi
ct

ie
f 
b
u
d
g
e
t

n
e
tt
o
 l
a
st

e
n

fi
ct

ie
f 
b
u
d
g
e
t

n
e
tt
o
 l
a
st

e
n

fi
ct

ie
f 
b
u
d
g
e
t

n
e
tt
o
 l
a
st

e
n

fi
ct

ie
f 
b
u
d
g
e
t

n
e
tt
o
 l
a
st

e
n

fi
ct

ie
f 
b
u
d
g
e
t

n
e
tt
o
 l
a
st

e
n

fi
ct

ie
f 
b
u
d
g
e
t

n
e
tt
o
 l
a
st

e
n

fi
ct

ie
f 
b
u
d
g
e
t

n
e
tt
o
 l
a
st

e
n

fi
ct

ie
f 
b
u
d
g
e
t

n
e
tt
o
 l
a
st

e
n

fi
ct

ie
f 
b
u
d
g
e
t

n
e
tt
o
 l
a
st

e
n

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

totaal minimabeleid uitvoering en overig

-1.000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

minimabeleid uitvoering en overig totaal



 

 

Fictief budget en netto-lasten gemeentelijk minimabeleid 2005/17 – actualisatie 12 februari 2018 

 

6 

1. De totale nettolasten zijn in alle jaren hoger dan het fictief budget in het 

gemeentefonds. Gemiddeld zijn de jaarlijkse nettolasten in 2005/16 €2.081 miljoen tegen 

een gemiddeld fictief budget van €1.744 miljoen per jaar; het gemiddelde tekort is 

daarmee €337 miljoen per jaar.  

2. Gemiddeld beslaat het minimabeleid een derde van de netto-lasten, dat is €703 miljoen 

per jaar. Binnen het fictieve budget daarentegen bedraagt het minimabeleid gemiddeld 

minder dan een kwart. 

3. Het tekort t.o.v. het fictieve budget hangt vooral samen met het minimabeleid. Dat komt 

doordat het totale fictieve budget lager is dan de totale lasten en binnen het budget het 

aandeel van het minimabeleid lager is dan bij de feitelijke netto-lasten. 

4. Bij de herziening in 2016 van de rekenformules voor het fictief budget is het (officieuze) 

aandeel van het minimabeleid verhoogd. Het verschil tussen lasten en budget is 

daardoor kleiner geworden. Omdat het totale fictieve budget ongewijzigd bleef, is het 

tekort voor “uitvoering en overige” navenant groter geworden. Een kwestie van broekzak, 

vestzak dus. 

5. Vanaf 2017 wordt in de gemeentelijke statistiek het minimabeleid niet meer apart 

onderscheiden. Door andere veranderingen in de boekhouding is het totaalbedrag niet 

zonder meer vergelijkbaar met eerdere jaren. Bovendien zijn de netto-lasten van 2017 

afgeleid uit de begroting. 

6. Grafiek 2 laat duidelijk zien dat het totale tekort (de doorgetrokken lijn) nogal 

schommelt. We gaan daar hieronder op in. 

 

Achtergrond verschillen tussen netto-lasten en fictief budget  

Onderdeel minimabeleid 

Dat het fictief budget van het minimabeleid gemiddeld genomen lager is dan gemeenten er aan 

uitgeven komt doordat het Rijk vindt dat het minimabeleid deels “eigen beleid” is. Volgens de 

uitgangspunten van het gemeentefonds worden kosten van (alle) eigen beleid niet via het 

verdeelmodel vergoed.  

Dat neemt niet weg dat gemeenten nu eens incidenteel, dan eens structureel extra middelen 

ontvangen voor het minimabeleid. Bijlage 4 geeft daarvan een overzicht. Over de hele periode 

2005/17 hebben de gemeenten via het gemeentefonds structureel €280 miljoen ontvangen voor 

minimabeleid; ook ontvingen ze regelmatig eenmalige bedragen. Al deze bedragen zijn verwerkt 

in de fictieve budgetten van bovenstaande grafieken. Dat de netto-lasten desondanks hoger zijn 

dan de fictieve budgetten illustreert dat gemeenten er uit eigen middelen een “schep” bovenop 

doen.  
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Onderdeel uitvoeringskosten en overig 

In beginsel is dit onderdeel afgestemd voor de uitvoeringskosten. In de praktijk echter wordt het 

verschil tussen feitelijke netto-lasten en het fictief budget ook beïnvloed door het al dan niet 

kostendekkend zijn van de BUIG. Grafiek 3 illustreert dit door twee cijferreeksen te vergelijken: 

 het verschil van het BUIG-budget en de feitelijke netto-lasten van bijstandsverlening 

 het verschil tussen het fictieve budget “uitvoeringskosten en overig” en de feitelijke 

netto-lasten ervan. 

 

Grafiek 3. Fictief budget “uitvoeringskosten en overig” minus netto-lasten en macrobudget BUIG 

minus feitelijke uitkeringslasten in 2005/16 in € mln. 

 

 

De grafiek laat zien dat er een vrij nauwe relatie is tussen tekorten en overschotten bij de BUIG-

gelden enerzijds en de verschillen tussen fictief budget en kosten van de uitvoering anderzijds. 

Op het eerste gezicht lijkt dat misschien vreemd. Echter moet worden bedacht dat op de 

functies resp. taakvelden die tot het onderdeel “uitvoeringskosten en overig” alle kosten en 

baten van de bijstand worden geboekt, dus zowel de uitgekeerde bedragen en ontvangen BUIG-

middelen (inclusief uitkeringen in het kader van de vangnetregelingen), als de bijbehorende 

apparaatskosten. In de jaren dat de (netto) uitgekeerde bedragen min of meer gelijk zijn aan de 

ontvangen BUIG-middelen (inclusief uitkeringen in het kader van de vangnetregelingen), zijn de 

netto-uitkeringslasten voor de gezamenlijke gemeenten nihil. Zijn deze bedragen daarentegen 

verschillend, dan werkt dit direct door in het saldo van fictief budget en werkelijke netto-lasten. 

Het duidelijkst is dat te zien in 2010, 2011 en 2016 (met tekorten op “uitvoeringskosten en 

overig”) en in 2005 (met overschotten) en 2013 (met een overschot en vooral een hoge 

vangnetuitkering om de tekortgemeenten uit 2011 te compenseren). 

Natuurlijk zijn de twee lijnen niet identiek. Het saldo van fictief budget en werkelijke netto-lasten 

van clusteronderdeel “uitvoeringskosten en overig” wordt ook door andere factoren beïnvloed. 

Denk aan de netto-kosten van de WSW, eigen beleid en natuurlijk de inrichting van de 

uitvoering.  
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BIJLAGE 1, Bepaling Fictieve budgetten minimabeleid 

 

Deze bijlage bevat grote delen van de tekst van hoofdstuk 2 uit het rapport van 2015. 

Voor de actualisatie naar december 2017 verwijzen we naar de hoofdtekst en Tabel 1 in 

Bijlage 3. 

 

 

2. Bepaling van het fictieve budget minimabeleid 

 

2.1 Gemeentefonds in het algemeen 

 

Het is nuttig bij het gemeentefonds de omvang en de verdeling te onderscheiden. De omvang wordt 

bepaald door afspraken tussen het rijk en de gemeenten. Dat geldt overigens ook voor andere fondsen, 

denk aan het macrobudget voor de bijstand. Als het rijk bezuinigt, daalt ook de omvang van het 

gemeentefonds. Het fictieve budget voor Werk & inkomen daalt dan mee, ongeacht of de werkelijke kosten 

dalen.  

De verdeling staat daar tot op zekere hoogte los van. Het verdeelmodel van het gemeentefonds telt een 

groot aantal verdeelmaatstaven, zoals inwoners, huishoudens met een laag inkomen en 

uitkeringsgerechtigden. De diverse maatstaven worden gegroepeerd naar “clusters”, meestal zijn dat 

beleidsterreinen. “Werk & inkomen” is een voorbeeld; “Bestuur”, “Jeugd” en “Ruimtelijke ordening en 

gebiedsontwikkeling” zijn andere voorbeelden.  

De verdeelmaatstaven en bijbehorende “bedragen per eenheid” van een cluster worden “ijkpunten” 

genoemd. Zo is er ook het “ijkpunt Werk & inkomen”.  

 

2.2 IJkpunt Werk & inkomen in het gemeentefonds 

 

Evenals de andere ijkpunten in het gemeentefonds is ook het ijkpunt Werk & inkomen afgestemd op de 

taken die de gemeenten hebben op dit beleidsterrein. Bovendien is er een afstemming met andere 

geldstromen van rijkswege. Vóór de Wet Werk & inkomen (WWB) moesten de gemeenten 10% van hun 

uitkeringslasten zelf betalen – 90% werd door het ministerie van SZW vergoed. Bij de omvang en verdeling 

van het toenmalige ijkpunt werd rekening gehouden met die 10%. Sinds de komst van de WWB is die 10% 

vervallen; vanaf dat moment had het ijkpunt Werk & inkomen vooral betrekking op de uitvoeringskosten. 

De programmakosten, denk aan de “BUIG” en het “participatiebudget”, werden door het ministerie van SZW 

bekostigd. De programmakosten voor minimabeleid maken wel deel uit van het ijkpunt Werk & inkomen. 

Zoals bekend is er per 2015 veel veranderd in en rond het gemeentefonds. 

In meeste jaren van de periode 2005/15 had het ijkpunt Werk & inkomen dezelfde basisvorm. De 

voornaamste verdeelmaatstaf was het aantal bijstandsontvangers – daardoor werd bijna de helft van het 

fictieve budget Werk & inkomen bepaald. Bovendien waren er maatstaven die sterk met 

bijstandsontvangers samenhingen, zodat feitelijk vier vijfde van het budget door die maatstaf werd bepaald.  

Door van elke maatstaf het aantal maal het bedrag per eenheid te nemen, kan een gemeente het fictieve 

budget Werk & inkomen in het gemeentefonds in beginsel zelf berekenen. De reden dat dit budget fictief 

wordt genoemd, is gelegen in de wettelijke beleidsvrijheid om meer of minder uit te geven. Het ijkpunt is 
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te zien als indicatie voor wat een gemeente nodig heeft, maar het vormt geen voorschrift voor de feitelijke 

besteding. Daarin lijkt het gemeentefonds overigens op het Fonds Werk en inkomen, dus het fonds dat 

door het ministerie van SZW wordt beheerd en waaruit de gebundelde uitkering (ook wel “BUIG” of “I-deel” 

genoemd) en de “klassieke participatie” worden bekostigd. Per 2015 is het participatiebudget overgeheveld 

van het Fonds Werk en inkomen naar het gemeentefonds.  

In een ander opzicht lijkt het gemeentefonds helaas ook op het Fonds Werk en inkomen: als om welke 

reden ook het macrobudget te laag is, dan wordt ook die “achterstand” verdeeld. We zullen ons echter 

verder niet met de verdeling over gemeenten bezighouden en ons beperken tot de landelijke totalen. 

 

2.3 Bepaling omvang ijkpunt Werk & inkomen en minimabeleid daarbinnen 

 

Meerdere malen per jaar publiceert de minister van BZK circulaires over het gemeentefonds. De 

meicirculaire (soms junicirculaire) en de septembercirculaire (met Prinsjesdag) zijn de belangrijkste, maar 

ook op andere momenten kunnen circulaires verschijnen. Naast de eigenlijke “papieren” circulaires wordt 

veel informatie in de vorm van Excel-bestanden gegeven. In al die documenten staat informatie over de 

verdeelmaatstaven en de bijbehorende bedragen per eenheid en hoe die zijn verdeeld over de beleids-

clusters, waaronder het ijkpunt Werk & inkomen.  De bedragen voor het fictief budget Werk & inkomen in 

§ 2.4 zijn daaruit afgeleid.  

In de circulaires wordt geen integrale informatie gegeven over het onderdeel minimabeleid binnen Werk & 

inkomen. Partieel wordt er wel wat over gemeld. Als er een financiële toevoeging of uitname is, wordt 

daarvan niet alleen het bedrag genoemd, maar wordt ook beleidsinformatie gegeven, bijvoorbeeld of het 

betrekking heeft op minimabeleid.  

In de onderzoeksrapporten waarop de diverse ijkpunten zijn gebaseerd, wordt het ijkpunt Werk & inkomen 

wel onderverdeeld in “minimabeleid” en “overig Werk & inkomen”; dat “overige” beslaat vier vijfde of meer 

van het totale ijkpunt. Het rapport dat concrete informatie bevat over de verdeelmaatstaven en bedragen 

per eenheid van het minimabeleid, dateert uit 2004 – de bevindingen ervan zijn in 2006 in het 

verdeelmodel verwerkt. Die informatie is hier gebruikt om het ijkpunt Werk & inkomen van 2006 te splitsen 

in minimabeleid en overig.   Vervolgens is de jaarlijkse informatie uit de circulaires over de begrotingsjaren 

2005/15 gebruikt voor het bepalen voor de verandering in de loop der tijd. (In §5.2 geven we een 

gedetailleerd overzicht van zulke veranderingen voor het minimabeleid.) 

Tenslotte is er een aanpassing die we apart moeten toelichten. De circulaires bevatten informatie over wat 

gemeenten feitelijk krijgen uit het gemeentefonds – uiteraard aanvankelijk op begrotingsbasis (met alle 

onzekerheden van dien). Er wordt echter door het rijk uitgegaan dat gemeenten een deel van hun kosten 

dekken uit “overige eigen middelen”. De omvang van de ijkpunt is daarop afgestemd. Als dus de 

gemeenten bedrag X ontvangen uit het gemeentefonds, worden ze geacht daar nog Y% bij te doen uit hun 

“overig eigen middelen”. De omvang van het veronderstelde percentage “overige eigen middelen” varieert 

enigszins per ijkpunt, bij Werk & inkomen is het circa 3,5%.  We hebben de bedragen die uit de circulaires 

zijn af te leiden daarom aangepast, d.w.z. met 3,5% verhoogd.  

 

2.4 IJkpunt Werk & inkomen in 2005/15 

 

(Zie voor actualisatie van het ijkpunt, d.w.z. het fictieve budget tabel 1 in Bijlage 3, BS)  
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2.5 Herziening van het ijkpunt Werk & inkomen in 2016 

 

Met ingang van 2016 is er een nieuw ijkpunt Werk & inkomen. De herziening leidt tot een kleine verhoging 

van het fictieve totaalbudget, onder andere door een toevoeging aan het gemeentefonds om de kosten 

van de “nieuwe doelgroep” op te vangen. Wezenlijker dan de verandering in de omvang, is de verschuiving 

in de verhouding tussen minimabeleid en “overig”. Het aandeel van het minimabeleid in het totaal wordt 

groter.  

 

(Zie voor actualisatie van het ijkpunt, d.w.z. het fictieve budget tabel 1 in Bijlage 3, BS)  

 

Naast de verandering van de omvang en onderverdeling, zijn er ook wijzigingen in de verdeelmaatstaven 

en hun gewicht. De belangrijkste wijziging betreft de verdeelmaatstaf “bijstandsontvangers”. In het nieuwe 

ijkpunt bepaalt deze de uitkomst minder dan voorheen (45% i.p.v. 75%). Bovendien wordt niet meer het 

aantal van één jaar genomen, maar het gemiddelde van drie jaren, waardoor jaarlijkse schommelingen 

worden gedempt. 

 

  



 

 

Fictief budget en netto-lasten gemeentelijk minimabeleid 2005/17 – actualisatie 12 februari 2018 

 

11 

BIJLAGE 2, Gemeentelijke netto-lasten minimabeleid 

 

Deze bijlage bevat grote delen van de tekst van hoofdstuk 2 uit het rapport van 2015. 

Voor de actualisatie naar december 2017 verwijzen we naar de hoofdtekst en Tabel 1 in 

Bijlage 3. 

  

3. Gemeentelijke netto-lasten minimabeleid 

 

3.1 Bruto- en netto-lasten 

 

De bruto-lasten van de gemeenten waren in 2014 een slordige 52 miljard euro. Als daar specifieke 

rijksbijdragen (bijvoorbeeld de BUIG) en specifieke heffingen (bijvoorbeeld rioolrecht en afvalstoffenheffing) 

vanaf worden getrokken resteren de netto-lasten. Die waren in 2014 ongeveer 24 miljard euro. De netto-

lasten van 28 miljard euro bekostigden de gemeenten uit de algemene middelen: gemeentefonds, lokale 

belastingen en overige eigen middelen. Met 18 miljard euro is het gemeentefonds de belangrijkste bron 

van algemene gemeentelijke middelen. In 2015 veranderde er veel. Door de nieuwe taken werden de bruto-

lasten 58 miljard en de netto-lasten 33 miljard. Het gemeentefonds groeide met 9 miljard naar 27 miljard 

euro. 

Het gemeentefonds is bedoeld om een groot deel van de netto-lasten te dekken. Dat geldt dus ook voor 

de onderdelen van het fonds, zoals het ijkpunt Werk & inkomen. We zullen in de rest van dit hoofdstuk 

uitsluitend cijfers over de netto-lasten presenteren. Ter verklaring van hun ontwikkeling echter maken we 

soms een uitstapje naar de bruto-lasten. 

 

3.2 Bepaling omvang netto-lasten Werk & inkomen en minimabeleid daarbinnen 

 

De omvang van de netto-lasten Werk & inkomen is gelijk aan (de netto-lasten van) de som van de 

volgende “functies”   uit de gemeentelijke financiële administratie in 2005/15:  

• Functie 610, Bijstandsverlening  

• Functie 611, Werkgelegenheid 

• Functie 612, Inkomensvoorzieningen 

• Functie 613, Overige sociale zekerheidsregelingen  

• Functie 614, Gemeentelijk minimabeleid 

• Functie 623, Participatiebudget 

Hierbij moet wel worden bedacht dat de nummering en precieze definities in de loop der tijd veranderen.  

Zo is functie 612 per 2011 opgeheven, terwijl functie 623 pas in 2010 werd ingevoerd. In 2015 traden 

wederom grote veranderingen op. Deze en andere veranderingen hebben we zodanig verwerkt in de cijfers 

dat de geïnventariseerde netto-lasten aansluiten bij het ijkpunt Werk & inkomen.  

Binnen de som van de netto-lasten voor de genoemde functies, corresponderen de netto-lasten van functie 

614 met het ijkpunt-onderdeel minimabeleid. 

 

Een specifiek punt met betrekking tot 2015 moet nog worden toegelicht. In dat jaar werden twee 

geldstromen die tot dan toe rechtstreeks van ministerie van SZW naar de gemeenten gingen, overgeheveld 
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naar het gemeentefonds. €2.271 miljoen voor de WSW en €623 miljoen voor de “klassieke participatie”. 

Toen deze budgetten nog “specifieke middelen” waren – d.w.z. van het vakdepartement direct naar de 

gemeenten gingen - moesten ze volgens de voorschriften als baten op de functies worden geboekt (in dit 

geval 611 en 623). Nu ze deel uitmaken van het gemeentefonds zijn ze formeel “algemene middelen” en 

mogen ze niet meer als baten op die functies worden geboekt. Daardoor zijn de netto-lasten van de 

functies 611 en 623 in 2015 €2.894 miljoen (€2.271 miljoen plus €623 miljoen) hoger dan ze anders zouden 

zijn. Om de cijfers van 2015 vergelijkbaar te maken met die van 2005/14 is het daarom beter de netto-

lasten van 2015 te corrigeren voor dat bedrag. De in de volgende paragraaf gepresenteerde netto-lasten 

zijn dus lager dan in de CBS-statistiek wordt vermeld. 

 

3.3 Netto-lasten voor Werk & inkomen in 2005/15 

 

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de netto-lasten voor Werk & inkomen en het onderdeel minimabeleid 

zoals die resulteren uit de hiervoor beschreven bewerkingen. Daarbij zijn de bedragen van jaren 2005/13 op 

de jaarrekeningen gebaseerd en die van 2014/15 op de begrotingen.   

 

(Zie voor actualisatie netto-lasten tabel 1 in Bijlage 3, BS)  

 

De ontwikkeling van de feitelijke netto-lasten worden – enigszins vergelijkbaar met het ijkpunt – door een 

combinatie van sociaaleconomische en institutionele factoren bepaald. Zoals eerder opgemerkt is het 

ijkpunt vooral afgestemd op de uitvoeringslasten – alleen voor het onderdeel minimabeleid is ook rekening 

gehouden met programmakosten. Bij de feitelijke netto-lasten spelen ook andere omstandigheden een rol. 

De hoge kosten van “overig” in 2010 en 2011 hebben voor slechts een klein deel te maken met hogere 

uitvoeringslasten vanwege oplopende aantallen bijstandsontvangers. Het grootste deel echter is toe te 

rekenen aan het tekortschietende macrobudget van het Fonds Werk en inkomen. 
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BIJLAGE 3 

 

Tabel 1, Fictieve budgetten, netto-lasten en de verschillen ertussen in € miljoen; verschil ook 

in procenten van fictief budget. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Fictief budget Werk & Inkomen 1.295 1.606 1.560 1.601 1.700 1.699 1.748 

waarvan minimabeleid 213 340 325 339 370 359 375 

waarvan overig 1.082 1.265 1.234 1.262 1.330 1.340 1.373 

          

Netto-lasten Werk & Inkomen 1.356 1.729 1.749 1.808 2.062 2.473 2.509 

waarvan minimabeleid 418 493 519 609 681 714 686 

waarvan overig 938 1.237 1.230 1.199 1.382 1.760 1.823 

          

Fictief budget minus netto-lasten -61 -124 -189 -207 -362 -775 -761 

waarvan minimabeleid -205 -153 -194 -270 -310 -355 -311 

waarvan overig 144 29 4 63 -51 -420 -450 

          

Idem in % -5% -8% -12% -13% -22% -46% -44% 

waarvan minimabeleid -96% -45% -59% -79% -84% -99% -83% 

waarvan overig 13% 2% 0% 5% -4% -31% -33% 

        

  2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Fictief budget Werk & Inkomen 1.787 1.785 2.011 2.021 2.115 2.173  

waarvan minimabeleid 395 402 470 484 832    

waarvan overig 1.391 1.383 1.542 1.537 1.283    

          

Netto-lasten Werk & Inkomen 1.970 1.932 2.294 2.386 2.708 2.232  

waarvan minimabeleid 701 725 827 978 1.081    

waarvan overig 1.269 1.207 1.467 1.407 1.627    

          

Fictief budget minus netto-lasten -183 -147 -283 -364 -593 -59  

waarvan minimabeleid -306 -323 -357 -494 -249    

waarvan overig 123 176 74 130 -344    

          

Idem in % -10% -8% -14% -18% -28% -3%  

waarvan minimabeleid -64% -75% -76% -102% -30%    

waarvan overig 7% 12% 5% 8% -27%    
Bron: Fictief budget uit opeenvolgende gemeentefondscirculaires en eigen bewerking (Zie ook bijlage 1). Netto-lasten uit 

CBS-statistiek gemeentebegrotingen 2017 en -rekeningen 2005/16; 2016 betreft voorlopige rekening. 

Opmerking: In werkelijkheid is het fictief budget van 2015 circa € 3 miljard hoger. Daar staat tegenover dat de 

gemeenten de kosten voor WSW en “klassieke participatie” daaruit moeten betalen en niet meer kunnen declareren bij 

het ministerie van SZW. Om de cijfers voor en vanaf 2015 vergelijkbaar te maken is deze verschuiving van budgetten niet 

in de tabel verwerkt.  
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BIJLAGE 4 

 

Tabel 2,  Mutaties in gemeentefonds i.v.m. minimabeleid (x € miljoen)  

Item 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Structureel 

2006/17 

1 35,0 -35,0           0,0 

2 5,0 -2,0           3,0 

3  3,0           3,0 

4  31,5 -12,4 -4,0 -15,1        0,0 

5   40,0  -40,0        0,0 

6   50,0 -50,0         0,0 

7    40,0         40,0 

8       10,0 -2,0     8,0 

9       -40,0      -40,0 

10       90,0      90,0 

11       -20,0      -20,0 

12        19,0 -19,0    0,0 

13         70,0 20,0   90,0 

14          6,0 12,0 11,0 29,0 

15            85,0 85,0 

Totaal 40,0 -2,6 77,6 -14,0 -55,1 0,0 40,0 17,0 51,0 26,0 12,0 96,0 288,0 

 

Legenda bij Tabel 2. 

Item nr. Item omschrijving 

1 Bijzondere bijstand, koopkrachtreparatie lage inkomens 

2 Vergoeding coll. zorgverzekeringen bijstandsgerechtigden 

3 Bijzondere bijstand, (Wet Bobz) 

4 Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening 

5 Armoedebestrijding: maatsch. participatie kinderen 

6 Armoedebeleid: amendement Tang/Spekman 

7 Langdurigheidstoeslag 

8 Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand 

9 Normering lokaal inkomensbeleid 

10 Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen 

11 Selectieve en gerichte schuldhulpverlening 

12 Armoedebeleid 2013 

13 Intensivering armoedebeleid 

14 Individuele studietoelage 

15 Armoedebestrijding kinderen 

 

Bij Tabel 2 zijn volgende opmerkingen te makken: 
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1. De afzonderlijke maatregelen zijn veelal klein in vergelijking met het totale minimabeleid waaraan 

in de beschouwde periode honderden miljoen wordt besteed. Bovendien werken positieve en 

negatieve mutaties vaak tegen elkaar in waardoor er financieel per saldo weinig gebeurt. Ten slotte 

worden het fictieve budget en de feitelijke netto-lasten door allerlei andere factoren beïnvloed. Dit 

alles bij elkaar maakt dat de financiële mutaties van afzonderlijke maatregelen in Tabel 2 niet of 

nauwelijks terug te ‘lezen’ zijn in de fictieve budgetten en feitelijke netto-lasten in Tabel 1 van 

Bijlage 3. 

2. Tegelijk is het structurele financiële effect van 2005 t/m 2016 €196 miljoen positief en in 2017 

komt daar nog eens €96 miljoen bij. De stijging van het budget in 2005/16 is op zich terug te zien 

in de ontwikkeling van de feitelijke netto-lasten in diezelfde jaren, zij het dat de netto-lasten 

drieënhalf maal meer stegen, namelijk met circa €633 miljoen. Dat betekent dat de (per saldo) 

structurele verhoging gunstig uitpakte voor de uitgaven voor het minimabeleid, en dat gemeenten 

er uit andere middelen nog veel meer bijlegden.  

3. Door de begrotingstechnische verandering in het jaar 2017 is het beeld in dat jaar onduidelijk. 

 

 


