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> Het overschot op het bijstandsbudget in 2013 
was 2,7% 

> 57% van de gemeenten had een tekort  

> 25% van de gemeenten had een tekort van 

minimaal tien procent 

> De gemeentelijke overbesteding op het 

participatiebudget bedroeg 2,3% 
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Voorwoord 
 
In 2013 hadden alle gemeenten samen een klein overschot op het budget waarmee zij de uitkeringen 
betalen. Maar de verschillen tussen gemeenten zijn groot. 43% had een overschot op het budget. 

57% van de gemeenten had een tekort en moest vorig jaar geld bijpassen. 
 
We wachten met spanning op de definitieve budgetten voor 2014. Voorlopig staat er 5,8 miljard voor 
gemeenten klaar. Maar het is zeer de vraag of ze hiermee gaan uitkomen. De leden van Divosa zien 
hun bestanden de lucht in schieten en de groei van het budget blijft daar bij achter. In september 
horen gemeenten wat het definitieve budget gaat worden. Ik houd er rekening mee dat dit budget, 

dat deels berust op een raming van het aantal bijstandsgerechtigden in 2014, volstrekt niet aansluit 

bij de realiteit.  
 
De omvang van het budget is dus een zorgpunt en we zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen. 
Maar nu dat zo is, is er des te meer reden om er echt alles uit te halen. Daarin is reden voor 
gemeenten om kritisch naar zichzelf te kijken. Er zijn grote verschillen in de mate waarin gemeenten 
erin slagen om hun uitstaande vorderingen in het kader van hun bijstandsbeleid te innen. Dat kan te 

maken hebben met het soort vorderingen dat gemeenten hebben uitstaan, maar de Inspectie SZW 
toonde vorig jaar aan dat het gemeentelijk beleid hierin doorslaggevend kan zijn. Een gemeente die er 
bovenop zit, haalt duidelijk meer geld terug. Op het totale bijstandsbudget gaat het misschien om 
peanuts, maar het kan voor een deel van de gemeenten wel het verschil tussen een overschot en een 
tekort betekenen. Peanuts tellen ook. 
 
René Paas, 

voorzitter Divosa 
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Samenvatting 
 

In 2013 hadden gemeenten landelijk gezien een overschot van 2,7% op het bijstandsbudget. In 
euro’s bedraagt het overschot 149 miljoen. Per gemeente verschilt het resultaat: 57% van de 
gemeenten had een tekort. Een kwart van de gemeenten had een tekort dat groter was dan 
10%. Vooral kleinere gemeenten hebben een tekort. 
 
De gemeentelijke baten uit terugvordering en verhaal lopen terug naar 135 miljoen in 2013. In 

de beginjaren van de Wet werk en bijstand haalden gemeenten minimaal 160 miljoen per jaar 

op. Sociale diensten geven aan dat de baten teruglopen omdat vorderingen steeds moeilijker te 
innen zijn: er is een groeiende groep debiteuren onder de klanten van de sociale dienst die hoge 
schulden hebben en niet of nauwelijks kunnen afbetalen. 
 
Op 31 december 2013 hadden gemeenten samen voor 1,435 miljard aan vorderingen 
openstaan. Bij ruim 60% van het uitstaande bedrag aan vorderingen in 2013 gaat het om niet-
verwijtbare vorderingen, vooral geldleningen. Bij een kleine 40% van het gaat het om 

vorderingen die zijn ontstaan naar aanleiding van het niet nakomen van de inlichtingenplicht, 
geconstateerde fraude en opgelegde boetes.  
 
Er zijn grote verschillen in de mate waarop gemeenten geld terughalen in het kader van 
terugvordering en verhaal. De meeste gemeenten innen 2% gemeten over hun bestedingen in 
2013. Maar er zijn ook gemeenten die tussen de 2 en 6% van hun bestedingen ophalen.  

 
De overbesteding op het Participatiebudget is 2,3% in 2013. Dit is het budget waarmee 

gemeenten hun participatie-activiteiten financieren (waaronder re-integratie). Gemeenten gaven 
886 miljoen uit, 20 miljoen meer dan het beschikbare budget. Het Participatiebudget laat de 
laatste jaren een dalende lijn zien door bezuinigingen.  
 
Vanaf 2015 komt er een nieuw Participatiebudget. Het Participatiebudget is dan opgebouwd uit 

de budgetten voor de Wsw, het budget voor de nieuwe doelgroep van de Participatiewet en de 
re-integratiemiddelen voor de huidige doelgroep.  
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Bijstandsbudget 2013 
 
Gemeenten krijgen een budget van het Rijk om alle bijstandsuitkeringen te betalen. Dit is de 
gebundelde uitkering voor de inkomensvoorziening van uitkeringsgerechtigden (het BUIG-budget, ook 

wel bekend onder de naam inkomensdeel). Dit budget is opgebouwd uit uitkeringsgelden voor de 
WWB, IOAW, IOAZ en de kosten van het levensonderhoud Bbz.1 Van het macrobudget is in 2013 96% 
bestemd voor de WWB.  
 
Inkomsten BUIG-budget stijgen licht 
 

Het BUIG-budget stijgt al enige jaren op rij. Het definitieve budget in 2013 bedroeg 5,5 miljard. Het 

voorlopige budget voor 2014 bedraagt 5,7 miljard.2  
 
De gemeentelijke baten bedroegen 135 miljoen in 2013 (voorlopig cijfer). Het gaat hier vooral om 
inkomsten uit terugvordering en verhaal. Denk aan terugbetaalde leningen en het terughalen van 
onterecht betaalde uitkeringen. Deze 135 miljoen bedraagt bij elkaar 2,4% van de totale 
gemeentelijke inkomsten voor de betaling van de bijstandsuitkeringen.  

 
Figuur 1: Ontwikkeling BUIG-budget en baten gemeenten in euro’s versus het gemiddeld aantal 

BUIG-uitkeringen 2010-2014 

 
Bron: Ministerie SZW (financieel) en CPB (aantallen BUIG), bewerking Divosa. NB: Dit zijn de budgetten na aftrek van de 

reserveringsregeling voor de IAU en de MAU. In 2014 gaat het om het nader voorlopig budget.  

 

 

                                                
1 Tot 2012 viel ook de Wwik en de Wij onder het BUIG-budget. 
2 In september 2013 werd het voorlopige budget voor 2014 vastgesteld op 6,2 miljard. Bij de vaststelling van het nader voorlopig 

budget in juli 2014 is het budget met 562 miljoen naar beneden bijgesteld. 
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Overschot op inkomsten en uitgaven BUIG-budget van 2,7% 
 

Gemeenten hadden in 2013 een klein overschot op de inkomsten en uitgaven (de baten en lasten) op 
het BUIG-budget. Er is landelijk gezien een overschot van 149 miljoen euro. Dat is 2,7% van het 
totale budget.  
 
Tabel 1: Baten en lasten BUIG-budget 2010-2014 in euro´s  
 

 

 
2010 

 

 
2011 

 

 
2012 

 

 
2013 

(voorlopig) 

 
2014 

(voorlopig) 

     
 

Baten BUIG-budget  
(na uitname MAU en IAU) 

4.056.157.022 4.041.287.774 4.855.063.547 5.495.221.221 5.770.800.000 

Baten gemeenten  
(vnl. terugvordering en verhaal)  

171.937.687 150.102.176 135.157.791 134.498.911 - 

Lasten BUIG-uitkeringen 4.596.807.105 4.871.234.245 5.018.768.558 5.480.287.866 - 

Saldo -368.712.396 -679.844.295 -28.547.220 149.432.266 - 

Saldo in percentage -9% -17% -0,59% 2,7% - 

Bron: Ministerie SZW, bewerking Divosa. Gecursiveerde bedragen zijn voorlopig.Eén gemeente heeft nog geen gegevens 

aangeleverd. Het BUIG-budget 2014 is het nader voorlopig budget. Het gaat om de macrobudgetten BUIG na aftrek van de 

reservering voor de IAU en de MAU. Deze bedraagt in 2013 bijvoorbeeld 163 miljoen. 

 
  

Systematiek berekening BUIG-budget 2014 
 
Het macrobudget is voorlopig vastgesteld in september 2013. In juli 2014 is het nader voorlopig 
budget gepubliceerd. Uitgangspunt is dat het budget voldoende is om alle uitkeringsgelden voor 
2014 te betalen. Het ministerie raamt daarvoor het aantal uitkeringen in 2014 (volume) en de 
gemiddelde kosten per uitkering (prijs). 
 
Het volume is bepaald door uit te gaan van: 

 Het gerealiseerde volume bijstandsuitkeringen in 2013 (in september 2013 betreft het 

nog een raming) 

 Een inschatting van de effecten van de conjunctuur op het volume in 2014  
 Een inschatting van de effecten van Rijksbeleid in 2014 (wijzingingen in de WWB en 

aanverwante wetgeving) 
 
Voor de raming van het volume gaat het ministerie uit van de cijfers van het Centraal Plan 
Bureau. 

 
De prijs is bepaald door middel van: 

 De gerealiseerde prijs van een bijstandsuitkering in 2013 (in september 2013 betreft het 
een voorlopige prijs) 

 Bijstellingen voor loon, prijs en ongevoeligheid en effecten van Rijksbeleid in 2014 
  

Het macrobudget wordt verminderd met een bedrag om de IAU- en MAU-toekenningen van twee 
jaar terug te betalen.  
 
Het budget voor 2014 wordt definitief vastgesteld in september 2014, zodat het Rijk met de 

meest actuele inzichten in conjunctuur en Rijksbeleid rekening kan houden.  
 
Zie ook:  

http://www.gemeenteloket.minszw.nl/binaries/content/assets/Financiering/2014-07-
04/toelichting-nader-voorlopig-budget-2014.pdf 
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Voor het eerst weer een overschot 
 

Voor het eerst sinds 2008 is er landelijk weer een overschot op het BUIG-budget.3 Vooral in 2010 en 
2011 waren er grote tekorten. De oorzaak daarvan waren de bestuursafspraken tussen Rijk en 
gemeenten. De hoogte van het macrobudget is normaal gesproken grotendeels afhankelijk van het 
aantal daadwerkelijk verstrekte uitkeringen in het jaar ervoor. Hierdoor lopen de budgetten en 
uitgaven van gemeenten op landelijk niveau niet al te veel uit elkaar. Voor de periode 2008-2011 
maakten gemeenten en het Rijk andere afspraken. Op basis van een rekenregel van het CPB werd het 

aantal uitkeringen voor vier jaar op rij geraamd en het budget vervolgens vastgezet. Door de 
economische crisis steeg het aantal uitkeringen tot boven de raming, maar het budget groeide niet 
mee. Bij het aflopen van het bestuursakkoord gold de oude regeling weer en is het aantal 

daadwerkelijke uitkeringen weer de basis voor de budgetberekening. Hierdoor heeft het budget in 
2012 een sprong gemaakt en is er een einde gekomen aan de grote tekorten op landelijk niveau.  
 
Gemeentelijke baten dalen 

 
De gemeentelijke baten lopen terug. In de beginjaren van de Wet werk en bijstand haalden 
gemeenten minimaal 160 miljoen per jaar op. De afgelopen drie jaar daalden de baten tot onder de 
150 miljoen per jaar. In contacten met Divosa geven sociale diensten aan dat de baten teruglopen 
omdat vorderingen steeds moeilijker te innen zijn: er is een groeiende groep debiteuren onder de 
klanten van de sociale dienst die hoge schulden hebben en dus niet of nauwelijks kunnen afbetalen.  
 

Figuur 2:  Gemeentelijke baten 2004-2013 in euro’s 
 

 
Bron: Ministerie SZW, bewerking Divosa.2013 zijn voorlopige gegevens. 

 
1,4 miljard aan vorderingen staat open 
 

Op 31 december 2013 hadden gemeenten samen voor 1,435 miljard aan vorderingen openstaan. Bij 
ruim 60% van het uitstaande bedrag gaat het om niet-verwijtbare vorderingen. Dit zijn grotendeels  
(40%) uitstaande geldleningen. Bij 7% gaat het om verhaal; geld dat wordt gevorderd op anderen 
dan de uitkeringsontvanger. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld alimentatie verhalen op een ex-partner. 
Bij 14,5% gaat het om overige vorderingen. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld vorderingen die 
zijn ontstaan door te veel betaalde uitkeringen, of boetes die niet het gevolg zijn van fraude.  

 
Bij een kleine 40% van het bedrag zijn de vorderingen wel verwijtbaar. Dit zijn vorderingen die zijn 
ontstaan naar aanleiding van geconstateerde fraude en opgelegde boetes (bij elkaar 5%). Een derde 
van de vorderingen bestaat uit vorderingen van voor 2013 die zijn ontstaan door het niet nakomen 

                                                
3 Het BUIG-budget na uitname voor de reserveringen van de MAU en de IAU. 
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van de inlichtingenplicht.  
 

In totaal stonden er op 31 december 428.260 vorderingen open. Het gemiddelde bedrag per vordering 
bedroeg 3.350 euro. Vorderingen in het kader van verhaal zijn gemiddeld genomen het hoogste, maar 
slechts 4% van de vorderingen valt in deze categorie. Andersom geldt het ook: Hoewel er veel 
vorderingen onder de categorie ‘overig’ vallen, gaat het om bedragen die gemiddeld genomen laag 
zijn.  
 

Tabel 2:  Uitstaande vorderingen (bedragen en aantallen) bij gemeenten 2013 
 

Soort vordering 
% vorderings-
bedrag op het 

totaal (1, 4 miljard) 

% vorderingen op 
het totaal  

(428 duizend) 

Gemiddeld bedrag 
per vordering 

Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 33,46% 23,51% € 4.768 

Fraudevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 4,45% 5,00% € 2.983 

Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 0,45% 0,92% € 1.624 

Verhaal 6,94% 4,37% € 5.326 

Geldlening 40,23% 30,13% € 4.473 

Overige vorderingen 14,42% 36,04% € 1.340 

Alle vorderingen bij elkaar 100% 100% € 3.350 

Bron: CBS, bewerking Divosa. 

 
 

Bijstandsbudgetten naar gemeente 
 
Landelijk was er in 2013 een overschot op het bijstandsbudget van 2,7%. Op gemeenteniveau was 
het beeld divers: er waren gemeenten met overschotten en gemeenten met tekorten. 
 
57% van de gemeenten heeft een tekort op het BUIG-budget 

 
57% van de gemeenten had in 2013 een tekort op het BUIG-budget. 25% van alle gemeenten had 
een tekort van minimaal 10%. In de regio Rijnmond, Zeeland, Groot Amsterdam, Limburg en 
Flevoland waren er relatief veel gemeenten met een overschot. In Friesland, Midden-Brabant en het 
midden van het land, waren er juist vaker tekorten (zie kaart 1). 
 
Kleinere gemeenten tot 50.000 inwoners habben vaker tekorten dan middelgrote en grote gemeenten. 

Zij ontvangen gezamenlijk 26% van het BUIG-budget. Onder hen bevinden zich veel gemeenten die 

een budget krijgen dat historisch of deels historisch is verdeeld.  
 
Tabel 3:  Saldo BUIG-budget 2013 naar gemeentegrootte 
 

 

Totaal 

2013 

Grote 

gemeenten 

Middelgrote 

gemeenten 

Kleine 

gemeenten 

Totaal 

2012 

Saldo BUIG-budget in percentage 2,6% 3,46% 5,21% -1,13% -0,6% 

%gemeenten met een tekort 57% 30% 24% 63% 62% 

% gemeenten met een tekort van 

minimaal 10% 
25% 0% 4% 30% 26% 

Bron: Ministerie SZW, bewerking Divosa. De gegevens over 2013 zijn voorlopig. Grote gemeenten:>100.000 inwoners, middelgrote 

gemeente: 50.000-100.000 inwoners, kleine gemeenten: <50.000 inwoners. 
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Gemeenten die hun budget (deels) krijgen toebedeeld op basis van het historisch verdeelmodel, 
hadden veel vaker een tekort dan gemeenten die onder het objectief verdeelmodel vallen.4 Bij 

historisch gebudgetteerde gemeenten is vaker sprake van tekorten of overschotten omdat deze 
gemeenten hun budget krijgen toegekend op basis van gegevens die twee jaar oud zijn. Als de 
bijstandsuitgaven in een gemeente gedurende die twee jaar sterk oplopen omdat het bestand 
toeneemt, dan resulteert dat automatisch in een tekort. Als de bijstandsuitgaven sterk dalen, zal er 
sprake zijn van een overschot.  
 

Tabel 4:  Saldo BUIG-budget 2013 naar type verdeelmodel 
 

 

Totaal 

Objectief 

verdeeld 

Gemixt 

verdeeld 

Historisch 

verdeeld 

Saldo BUIG-budget in percentage 2,6% 3,78% 0,27% -5,69% 

% gemeenten met een tekort 57% 27% 59% 72% 

% gemeenten met een tekort van 

minimaal 10% 
25% 6% 21% 38% 

Bron: Ministerie SZW, bewerking Divosa. De gegevens zijn voorlopig.  
 
 
Kaart 1: Saldo BUIG-budget 2013 per gemeente.  

 

Bron: Ministerie SZW, bewerking Divosa. De gegevens zijn voorlopig. 

                                                
4 Gemeenten die op 1 januari 2012 t/m 25.000 inwoners hadden, vallen onder het historische verdeelmodel. Gemeenten met 
25.000 tot 40.000 inwoners vallen onder een gemixt verdeelmodel. Gemeenten met 40.000 of meer inwoners krijgen hun budget 

toegekend op basis van een objectief verdeelmodel. Meer informatie: 

http://www.gemeenteloket.minszw.nl/dossiers/financieel/financiering/budgetverdeling.html 
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Beroep op IAU gedaald 
 

Wanneer gemeenten het BUIG-budget met minimaal 10% overschrijden, kunnen ze een Incidentele 
Aanvullende Uitkering (IAU) aanvragen. Gemeenten aan wie een IAU wordt toegekend, krijgen het 
tekort boven de 10% aangevuld. De belangrijkste voorwaarde voor het verkrijgen van een IAU is dat 
er in de gemeente sprake is van een uitzonderlijke situatie op de regionale arbeidsmarkt in 
vergelijking met de algemene situatie in heel Nederland. Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende 
regels die per gemeentegrootteklasse verschillen. 

 
Het beroep op de IAU is in 2013 gedaald. 96 gemeenten (23%) vroegen over 2012 een IAU aan. 
Hiervan zijn er 87 toegekend ter waarde van 18 miljoen euro. Het aantal aanvragen en toekenningen 

is gedaald omdat het bijstandsbudget in 2012 in evenwicht was. Over 2013 zal het aantal gemeenten 
dat een IAU aanvraagt naar verwachting op hetzelfde niveau zitten. 
 
Figuur 3: Ontwikkeling aantal gemeenten dat een IAU aanvraagt 

 

 

Bron: Toetsingscommissie WWB, bewerking Divosa. Gemeenten dienen een aanvraag in over het voorgaande jaar. De aanvragen 

over 2012 zijn dus in 2013 ingediend. 
 
Tabel 5:  Kerngegevens IAU 2010-2012 

 
 

2010 2011 2012 

Aantal IAU-verzoeken van gemeenten 259 288 96 

Aantal IAU- toekenningen 226 244 87 

% toekenningen 87% 85% 90% 

Totaal bedrag IAU-aanvragen in euro’s 98.862.697 262.273.936 19.483.052 

Totaal bedrag IAU toekenningen in euro’s 76.524.924 132.292.609 17.608.906 

%toegekend bedrag IAU-aanvragen 77,4% 50,4% 88,6% 

Gemiddeld uitgekeerd bedrag in euro’s 338.606 542.183 202.401 

Uitgekeerd bedrag als % van het BUIG-budget 1,90% 3,27% 0,32% 

Bron: Toetsingscommissie WWB en Ministerie SZW 

 
De toetsingscommissie WWB adviseerde negatief over 9 IAU-aanvragen. Bij 4 daarvan konden 
gemeenten in de periode 2012-2014 aanspraak maken op een MAU-uitkering, maar hadden daartoe 
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geen verzoek ingediend. Bij drie gemeenten was de arbeidsmarktsituatie niet uitzonderlijk, bij 2 
gemeenten meende de toetsingscommissie dat beleid en uitvoering van de gemeente mede oorzaak 

waren van het tekort. 
 
Kaart 2: Gemeenten met verdeelstoornis of bijzondere arbeidsmarkt.  

 
Bron: Toetsingscommissie, bewerking Divosa. 
 
11% van de gemeenten doet beroep op MAU 
 
De Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) is bedoeld voor gemeenten die meerdere jaren achter 
elkaar een tekort hebben op het BUIG-budget als gevolg van een stoornis in het objectief 

verdeelmodel. De MAU is bedoeld voor gemeenten met meer dan 25.000 inwoners. Deze gemeenten 
krijgen een BUIG-budget dat geheel of gedeeltelijk is toegedeeld op basis van het objectief 
verdeelmodel. 
 
45 gemeenten (11%) vroegen een MAU aan voor de periode 2013-2015. Daarvan zijn er 15 
toegekend. Het gros van de aanvragen is afgewezen omdat er bij de gemeenten geen verdeelstoornis 
geconstateerd is.  
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Tabel 6:  Kerngegevens MAU 2010-2015 
 

 
2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 

Aantal MAU-verzoeken van gemeenten 5 24 35 45 

Aantal MAU-toekenningen 0 10 7 15 

% toekenningen 0% 42% 20% 33% 

Bron: Toetsingscommissie WWB 

 

 
Grote verschillen in de baten per gemeente 

  
Er zijn grote verschillen in de baten die gemeenten terughalen. Het gaat hier vooral om 

terugvordering en verhaal. Gemiddeld hebben gemeenten in 2013 8,35% van hun uitstaande 
vorderingen teruggekregen.5 De meeste gemeenten haalden rond de 7,5% binnen. Het minimum was 
0%. Het maximum 34%. Deze verschillen ontstaan door verschillen in inspanning, de 
‘moeilijkheidsgraad’ van uitstaande vorderingen en de hoeveelheid afgeboekte vorderingen. 

Gemeenten die kansloze vorderingen afboeken, zullen de opgeboekte vorderingen die overblijven 
immers makkelijker kunnen binnenhalen. 
 
  

                                                
5 Dit is een ongewogen gemiddelde. 

Nieuw verdeelmodel 
 
De nieuwe Participatiewet gaat een zelfde soort financieringssystematiek hanteren voor het 
bijstandsbudget als de huidige WWB. Landelijk stelt het Rijk een budget vast dat voldoende is 
om alle uitkeringen te betalen – het BUIG-budget. Vervolgens gaat dat via een verdeelmodel 

naar de gemeenten.  
 
De gehanteerde financieringssystematiek van de WWB en straks de Participatiewet kent een 
prikkelwerking. Gemeenten die na het betalen van de uitkeringen geld overhouden, mogen dit 
behouden. Gemeenten met een tekort, moeten dit uit eigen middelen aanvullen. Dit ‘prikkelt’ 
gemeenten om de uitstroom uit de uitkering te bevorderen. 

 
Multiniveau-analyse 

 
Met de komst van de nieuwe participatiewet is er ook nagedacht over een nieuw verdeelmodel. 
Het ministerie van SZW heeft vier mogelijke modellen uitgewerkt en uiteindelijk gekozen voor 
het multiniveau-model dat is ontwikkeld door het Sociaal Cultureel Planbureau. Dit model gaat er 
vanuit dat de kans om een beroep op de bijstand te moeten doen voor elk type huishouden 

verschillend is. De kans op bijstand voor een lageropgeleide is bijvoorbeeld hoger dan die van 
een hogeropgeleide. Gemeenten ontvangen een budget op basis van de kans dat hun inwoners in 
de bijstand belanden, vermenigvuldigd met de kosten van een uitkering. 
 
Voor gemeenten kan een nieuw verdeelmodel betekenen dat zij een hoger of lager percentage 
van het landelijke macrobudget krijgen.  
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Figuur 4:  Verdeling gemeentelijke baten als % van het aantal uitstaande vorderingen 2013  
 

. 
Bron: CBS, bewerking Divosa. 

 
Een betere verhoudingsmaat om de prestaties van gemeenten te vergelijken ontstaat door de baten af 
te zetten tegen de BUIG-bestedingen. Gemeten over hun bestedingen in 2013, wist een gemiddelde 
gemeente 2,3% van de bestedingen te innen. De meeste gemeenten zaten op 2%. Een enkele 

gemeente haalde niets binnen. Een behoorlijke groep gemeenten haalde tussen de 2 en 6% van hun 
bestedingen op. Eén gemeente kwam uit op 15%.  

 
Figuur 5:  Verdeling gemeentelijke baten als percentage van de BUIG-bestedingen 2013  
 

 

Bron: CBS en SZW, bewerking Divosa. 
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Participatiebudget 2013 
 
Gemeenten krijgen jaarlijks van het Rijk een budget om participatieactiviteiten van te betalen: het 
Participatiebudget. Dit budget is opgebouwd uit een re-integratiebudget, het inburgeringbudget en het 
educatiebudget. Het re-integratiebudget is het grootste onderdeel van het budget. Het educatiebudget 
zijn gemeenten verplicht te besteden bij roc’s.6 

 
Het Participatiebudget laat de laatste jaren een dalende lijn zien door bezuinigingen. Vanaf 2014 is het 
budget voor inburgering nul en bestaat het Participatiebudget alleen nog maar uit de re-

integratiegelden en educatiegelden.   
 
Figuur 6: Ontwikkeling participatiebudget 2009-2014 in euro´s 
 

 
Bron: SZW, bewerking Divosa. 
 
Overbesteding op het Participatiebudget van 2,3% 
 
In 2013 gaven gemeenten 886 miljoen uit aan participatie, 20 miljoen meer dan het beschikbare 
budget. Dat is een overbesteding van 2,3%. Gemeenten financieren de overbesteding op het 

Participatiebudget met geld uit hun eigen algemene middelen, Europese subsidies of de 
meeneemregeling. De meeneemregeling staat toe dat gemeenten een bedrag van maximaal 25% van 
het voor dat jaar toegekende participatiebudget kunnen reserveren voor het jaar erna.  

 
Tabel 7: Inkomsten en uitgaven Participatiebudget in euro´s  
 

 2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

(voorlopig) 

2014 

(voorlopig) 

Toegekend budget 1.757.618.930 1.895.020.890 1.698.323.985 993.768.998 865.788.004 689.877.010 

Uitgaven 2.126.948.563 2.060.576.589 1.683.501.771 1.246.883.457 885.727.251 - 

Saldo -369.329.633 -165.555.698 14.822.214 -253.114.459 -19.939.247 - 

Saldo in percentage -21,01% -8,74% 0,87% -25,47% -2,30% - 

Bron: Ministerie SZW. Voorlopige cijfers zijn gecursiveerd.  

                                                
6 Er is een wetswijziging in voorbereiding, dat dit mogelijk gaat veranderen. 
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Re-integratiebudget per klant 
 
Het gemiddelde re-integratiebudget per bijstandsklant was 2.000 euro in 2013. Dat is ongeveer gelijk 
aan het bedrag in 2012. In de jaren ervoor was het budget per klant hoger. Na 2008 nam het aantal 
bijstandsuitkeringen toe, terwijl het toegekende re-integratiebudget juist daalde.  
 

Per gemeente verschilt de hoogte van het re-integratiebudget per bijstandsdklant. De hoogte van het 
bedrag is afhankelijk van de bevolkingsopbouw en de arbeidsmarktsituatie. Het idee hierachter is dat 
gemeenten meer geld beschikbaar krijgen als het in hun regio moeilijker is om mensen weer aan de 

slag te krijgen.  
 
Figuur 7: Beschikbaar re-integratiebudget per BUIG-uitkering tot 65 jaar. 
 

 

Bron: CBS, ministerie SZW.NB:Het gemiddelde re-integratiebudget is berekend door het toegekende re-integratiebudget te delen 

door het aantal BUIG-uitkeringen (WWB, IOAZ en IOAW) in december toegekend aan personen onder de 65 jaar. De bedragen voor 

2009 tot en met 2012 wijken iets af van de vorige Divosa-monitor omdat alle BUIG-gegevens zijn aangepast op basis van CBS 

hertellingen. 

 
 

Toekomst Participatiebudget 
 

Vanaf 2015 krijgt het Participatiebudget een geheel nieuwe invulling en is het niet meer vergelijkbaar 
met het huidige Participatiebudget. Vanaf 2015 is het Participatiebudget 2015 opgebouwd uit de 
volgende elementen: 

(a) het Wsw-budget (zittend bestand Wsw),  
(b) het budget voor de nieuwe doelgroep van de Participatiewet (voorheen mensen met een 

Wajong-indicatie en arbeidsvermogen en/of een indicatie voor de Wsw), en  
(c) de re-integratiemiddelen voor de huidige doelgroep (mensen met een BUIG-uitkering en 

nuggers).    
 
Ad. a) Bij de verdeling van de middelen Wsw wordt rekening gehouden met de per gemeente 
geschatte daling van het benodigde aantal arbeidsplaatsen. Doel is om zo zorgvuldig mogelijk aan te 
sluiten bij het aantal zittende Wsw’ers per gemeente. 

 
Ad. b) De middelen voor de nieuwe doelgroep worden verdeeld op basis van de historische instroom in 
de wachtlijst Wsw en in de werkregeling Wajong.  
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Ad. c) Voor de middelen voor de huidige doelgroep wordt van een nieuw verdeelmodel gebruik 
gemaakt. Door een ingroeiperiode van drie jaar worden de herverdeeleffecten geleidelijk doorgevoerd.  

In drie jaar tijd wordt het oude bedrag afgebouwd en het nieuwe opgebouwd. Zo geldt dat in het 
eerste jaar nog dat 75% van het budget op basis van het toegekende budget 2014 wordt verdeeld en 
25% volgens het nieuwe model. In het nieuwe verdeelmodel zijn  de verdeelmaatstaven: (i) totale 
doelgroep, (ii) gemiddelde re-integratie-uitgaven per inwoner,(iii) bijstandsontvangers, (iv) lager 
opgeleiden en (v) bereikbare banen.  De verdeelmaatstaf bereikbare banen is verhoudingsgewijs 
gunstig voor gemeenten in regio’s met een zwakke arbeidsmarkt. 

 
Het Participatiebudget gaat vanaf 2015 onderdeel uitmaken van het sociaal deelfonds. Daarin worden 
de middelen voor de Wmo, de Jeugdzorg en het Participatiebudget gebundeld tot één ongedeeld 

budget. Gemeenten krijgen vanaf 2015 de ruimte om binnen de grenzen van het sociaal deelfonds 
deze gebundelde middelen naar eigen inzicht te besteden. 
 
Participatiebudget vooral naar Oost-Nederland 

 
Het Participatiebudget in 2015 bedraagt 2,9 miljard (exclusief de educatiemiddelen). Van die 2,9 
miljard is het overgrote deel bedoeld voor de bekostiging van de Wsw. Het overige budget is voor de 
re-integratie en participatie van mensen die onder de Participatiewet vallen.  
 
Figuur 8: Beschikbaar participatiebudget 2015-2018. 
 

 
Bron: SZW, bewerking Divosa. Het gaat om het Participatiebudget exclusief de educatiemiddelen. 
 

Landelijk gezien krijgen gemeenten 171 euro per inwoner aan Participatiebudget. Gemeenten in de 
Randstad krijgen verhoudingsgewijs minder dan gemeenten in het oosten van het land. Zo krijgen 
gemeenten in Oost-Groningen en in de Parkstadregio in Zuid Limburg relatief gezien het hoogste 
Participatiebudget dat kan oplopen tot 593 euro per inwoner. Deze gemeenten krijgen over het 
algemeen een hoge bijdrage omdat zij veel geld ontvangen voor een relatief grote groep Wsw’ers.  
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Kaart 3: Beschikbaar participatiebudget in 2015 per inwoner. 

  
Bron: SZW, bewerking Divosa.  

Noot: In verband met gemeentelijke grenscorrecties in Friesland, kunnen de gegevens van De Friese Meren, Leeuwarden en 
Sudwest Fryslan vertekend zijn.   
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Bronnen 
 
> CBS statline 
> CPB, Centraal Economisch Plan 2014 

> Ministerie van SZW, voorlopige gegevens BUIG-budget en P-budget (bewerking Divosa) 
> Toetsingscommissie WWB jaarverslagen 2010, 2011, 2012 en 2013 
 

Begrippenlijst 
  

Bbz Besluit bijstandverlening zelfstandigen – lening of uitkering voor 
levensonderhoud voor startende en bestaande ondernemers. 

BUIG Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten. 
Het gaat om de WWB, de IOAW, de IOAZ en de het besluit 

bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). 
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers – bijstand voor oudere langdurig werklozen die 
50 jaar of ouder waren op het moment dat zij werkloos werden en voor 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd. 
Uitvoering door gemeenten. 

IAU Incidentele Aanvullende Uitkering. Wanneer gemeenten het BUIG-

budget met minimaal 10% overschrijden, kunnen ze over dat jaar een 
IAU aanvragen. 

IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen - bijstand voor mensen van 55 jaar of ouder en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun 
leeftijd) die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten 

beëindigen. Uitvoering door gemeenten. 
MAU Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU). Bedoeld voor gemeenten die 

meerdere jaren achter elkaar een tekort hebben op het BUIG-budget 
als gevolg van een stoornis in het verdeelmodel van het macrobudget 
BUIG. 

Wij Wet investeren in jongeren – bijstandswet voor jongeren onder de 27. 
Per 1 januari 2012 opgegaan in de WWB.  

WWB 
 

Wet werk en bijstand – bijstand voor mensen zonder eigen financiële 
middelen. Uitgevoerd door gemeenten. De aanvullende bijstand voor 
65-plussers is belegd bij de Sociale Verzekeringsbank. 

Wwik Wet werk en inkomen kunstenaars. Afgeschaft per 1 januari 2012, 
maar tot juli 2012 was er een overgangsregeling van kracht. 
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