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> Het tekort op het bijstandsbudget in 2014 was 
1,1% 

> 72% van de gemeenten had een tekort  
> 36% van de gemeenten had een tekort van 

minimaal 10% 
> De meeste tekortgemeenten leggen tot 20 

euro per inwoner toe op de bijstand 
> Tussen 2004 en 2014 hebben gemeenten in 

totaal 373 miljoen euro moeten toeleggen op 
het betalen van de bijstandsuitkeringen 

> Per bijstandsklant was er gemiddeld 1.600 
euro aan re-integratiebudget beschikbaar 
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Voorwoord – Geen spel zonder knikkers 
 
Tekorten maken kritisch 
 
Gemeenten krijgen geld om de uitkeringen te kunnen betalen. Wat ze daarvan overhouden, mogen ze 
vrij besteden. Maar komen ze tekort, dan moeten ze dat zelf betalen. Helaas komen ze tekort. In de 
afgelopen tien jaar hebben gemeenten in totaal 373 miljoen moeten toeleggen op het betalen van de 
bijstandsuitkeringen. De schade is ongelijk verdeeld: ook nu zijn er zelfs gemeenten die iets 
overhouden. Maar bij de anderen drukt het nadelige saldo zwaar op de gemeentebegroting.  
  
Logisch dus, dat er dit jaar veel onrust is rond het nieuwe verdeelmodel. Het schaarse bijstandsbudget 
wordt anders verdeeld over de gemeenten. Veel gemeenten zijn er sterk op achteruit gegaan en zien 
de bui al weer hangen voor de komende jaren. Gemeenten die er miljoenen op achteruit gaan, hebben 
miljoenen redenen om een verdeelmodel kritisch te bezien.  
 
Een verdeelmodel overtuigt niet snel.  
 
We stellen hoge eisen aan de transparantie, betrouwbaarheid en rechtvaardigheid van een 
verdeelmodel. Het is niet leuk om vast te stellen, maar er is nu zoveel discussie, dat niemand durft te 
zeggen dat het nieuwe verdeelmodel goed is. Het overtuigt dus niet. Het Rijk werkt koortsachtig aan 
verbeteringen, maar het vertrouwen is geschaad. Er is te weinig zicht op een robuust en eerlijk 
model.  
 
De conclusie dringt zich op. Het wordt onvermijdelijk om het budget voorlopig historisch te verdelen. 
Dat houdt in dat gemeenten in 2016 en 2017 hun budget krijgen op basis van hun aandeel in de 
totale kosten voor bijstandsuitkeringen in de voorgaande jaren. Dat geeft rust en biedt Rijk en 
gemeenten de gelegenheid om samen het nieuwe verdeelmodel te verbeteren.  
 
Re-integratiebudget onder nul? 
 
Het kabinet heeft zeer snel de re-integratiebudgetten afgebouwd. In 2014 hadden gemeenten nog 
maar krap een derde over van het budget dat zij vier jaar daarvoor nog hadden. En o ja, er moeten 
meer mensen mee worden geholpen. Het budget daalt nog verder. Vanaf 2018 krijgt één op de tien 
gemeenten zelfs geen euro meer om mensen vanuit de bijstand te kunnen activeren.  
 
Dat kan toch niet! Redden die mensen zichzelf wel? Vinden we in die gemeenten een uitkering 
genoeg? Of wonen ook daar mensen die een beetje hulp moeten krijgen om aan de slag te komen? 
Aan ambities om mensen aan het werk te helpen, is geen gebrek. Maar ambitie gaat niet zonder 
investeringen. Geen spel zonder knikkers. De arbeidsmarkt trekt aan. Sommige mensen vinden nu 
veel sneller een baan. Maar voor veel mensen in de bijstand is zonder onze inzet de arbeidsmarkt nog 
ver weg.  
 
René Paas, 
voorzitter Divosa 
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Samenvatting 
 
Bijstandsbudget 
 
In 2014 bedroeg het budget voor de bijstandsuitkeringen 5,7 miljard. Dit budget stijgt al een 
aantal jaren op rij door het groeiende aantal bijstandsuitkeringen.  
 
Gemeenten hadden in 2014 een klein tekort op hun bijstandsbudget van 62 miljoen. Dat is 
1,1% van het totale budget.  
 
Op gemeenteniveau was het beeld heel anders. 72% van de gemeenten had in 2014 een tekort 
op het bijstandsbudget. De helft daarvan had een tekort van minimaal 10%. Vooral kleinere 
gemeenten tot 50.000 inwoners hadden te kampen met tekorten.  
 
De meeste gemeenten met een tekort moeten tussen de 0 en 20 euro per inwoner bijleggen op 
het bijstandsbudget. Twintig gemeenten moeten meer dan 40 euro per inwoner bijleggen. Dit 
kan oplopen tot ruim 100 euro per inwoner (maar dat is exclusief eventuele tegemoetkomingen 
vanuit de vangnetregelingen). Vooral in Oost Groningen en Oost Drenthe zijn de tekorten 
afgezet tegen het aantal inwoners hoog. 
 
Over de periode 2004-2014 hebben gemeenten in totaal 373 miljoen euro moeten toeleggen op 
het betalen van de bijstandsuitkeringen. In deze periode was er macro gezien zes jaar een 
overschot en vijf jaar een tekort.  
 
Participatiebudget 
 
Het Participatiebudget bedroeg in 2014 694 miljoen. Gemeenten gaven in dat jaar 765 miljoen 
uit aan participatie. Dat is 71 miljoen meer (10%) dan het budget dat zij van het Rijk ontvingen. 
 
Per bijstandsklant had een gemeente in 2014 gemiddeld 1.600 euro te besteden voor re-
integratie. Dat is 18% lager dan in 2013 en 69% lager dan in 2009 toen er nog ruim 5.000 euro 
per klant beschikbaar was. Na 2008 nam het aantal bijstandsuitkeringen toe, terwijl het 
toegekende re-integratiebudget juist daalde.  
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Bijstandsbudget 2014 
 
Gemeenten krijgen een budget van het Rijk om de bijstandsuitkeringen te betalen. Was dit budget 
toereikend in 2014? Of hebben gemeenten geld op de bijstand moeten toeleggen? 
 
Budget bijstandsuitkeringen: 5,7 miljard 
 
In 2014 bedroeg het budget voor de bijstandsuitkeringen 5,7 miljard. Dit budget stijgt al een aantal 
jaren op rij door het groeiende aantal bijstandsuitkeringen.  
 
Officieel heet het bijstandsbudget de gebundelde uitkering. Met dit budget betalen gemeenten de 
uitkeringsgelden voor meerdere bijstandsregelingen: de WWB, IOAW, IOAZ en de kosten van het 
levensonderhoud Bbz.1 Het grootste deel (96%) is voor de WWB (in 2015 de Participatiewet).  
 
Figuur 1: Baten en lasten bijstandsbudget 2010-2014 
 

 
Bron: Ministerie SZW (financieel), bewerking Divosa. NB: Dit zijn de budgetten na aftrek van de reserveringsregeling voor de IAU 
en de MAU. In 2014 gaat het om voorlopige cijfers.  
  

                                                
1 Tot 2012 waren ook de Wwik en de Wij onderdeel van de gebundelde uitkering 
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Tekort bijstandsbudget 2014: - 1,1% 
 
Gemeenten hadden in 2014 een tekort op hun bijstandsbudget van 62 miljoen. Dat is 1,1% van het 
totale budget. Het gaat hier om de inkomsten en uitgaven voor de WWB, IOAW en IOAZ.2 Hiermee 
schommelt het saldo al drie jaar rond de nullijn. 
 
Figuur 2: Saldo bijstandsbudget 2010-2014 in euro´s en percentages 
 

 
 
 
Voor 399 van de 403 gemeenten zijn de voorlopige inkomsten en uitgaven over 2014 beschikbaar. 
Deze gemeenten ontvingen van het Rijk 5,6 miljard en hadden daar bovenop 152 miljoen beschikbaar 
aan inkomsten uit terugvordering en verhaal.3 In totaal hadden deze gemeenten 5,8 miljard 
beschikbaar voor het betalen van de bijstandsuitkeringen. De uitgaven bedroegen 5,9 miljard. 
 
Tabel 1: Baten en lasten bijstandsbudget 2010-2014 in euro´s  
 

 

 
2010 

 

 
2011 

 

 
2012 

 

 
2013 

 

 
2014 

(voorlopig) 

     
 

Baten bijstandsbudget 
(na uitname MAU en IAU) 

4.056.157.022 4.041.287.774 4.855.063.547 5.495.221.221 5.679.508.563 

Baten gemeenten  
(vnl. terugvordering en verhaal)  

171.937.687 150.102.176 135.157.791 134.853.365 152.083.124 

Lasten BUIG-uitkeringen 4.596.807.105 4.871.234.245 5.018.768.558 5.499.973.389 5.893.904.912 

Saldo (totaal baten – lasten) -368.712.396 -679.844.295 -28.547.220 130.101.197 -62.313.225 

Saldo in percentage -9,09% -16,82% -0,59% 2,37% -1,10% 

Bron: Ministerie SZW, bewerking Divosa. Gecursiveerde bedragen zijn voorlopig. Vier gemeenten hebben nog geen gegevens 
aangeleverd. Het gaat om het macrobudget voor de gebundelde uitkering na aftrek van de reservering voor de IAU en de MAU.  
 
  

                                                
2 Er is hier geen rekening gehouden met de uitname voor de IAU en MAU. 
3 Dit bedrag bedraagt een kleine drie procent van de totale gemeentelijke inkomsten voor de betaling van de bijstandsuitkeringen. 
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Gemeentelijke baten: 152 miljoen 
 
De gemeentelijke baten bedroegen afgelopen jaar 152 miljoen. Dit zijn de bedragen die gemeenten 
ontvangen door het terugvorderen van geldleningen of onterechte uitkeringen. Ook het innen van 
boetes valt hieronder. De afgelopen drie jaar daalden de baten tot onder de 150 miljoen per jaar. In 
2014 zijn de voorlopige baten weer toegenomen.  
 
Het is onduidelijk of de trend van dalende opbrengsten is gekeerd of dat dit een eenmalige opleving 
is. Gemeenten geven aan dat vorderingen steeds moeilijker te innen zijn: er is een groeiende groep 
debiteuren die hoge schulden hebben en dus niet of nauwelijks kunnen afbetalen. 
 
Figuur 3:  Gemeentelijke baten 2004-2014 in euro’s 
 

 
Bron: Ministerie SZW, bewerking Divosa. 2014 zijn voorlopige gegevens. 
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Een nieuw verdeelmodel 
 
Landelijk stelt het Rijk jaarlijks een budget vast dat voldoende is om alle uitkeringen te betalen. 
Vervolgens gaat dat via een verdeelmodel naar de gemeenten.  
 
Met de komst van de Participatiewet is er een nieuw verdeelmodel geïntroduceerd: het 
multiniveau-model. 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. 
 
Invoering van een nieuw verdeelmodel gaat gepaard met herverdeeleffecten. Om deze te 
dempen worden de budgetten in 2015 tot en met 2017 deels op basis van historische uitgaven 
bepaald.  
 
Er wordt nog steeds aan het verdeelmodel gesleuteld om het verder te verfijnen. Divosa vindt het 
belangrijk dat een verdeelmodel voldoet aan uitgangspunten als transparantie, betrouwbaarheid 
en rechtvaardigheid. Op al deze punten is er najaar 2015 nog steeds veel discussie  
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Bijstandsbudgetten naar gemeente 
 
Landelijk was er een klein tekort op het bijstandsbudget. Op gemeenteniveau was het beeld heel 
anders. 
 
72% van de gemeenten heeft een tekort op het bijstandsbudget 
 
72% van de gemeenten had in 2014 een tekort op het bijstandsbudget. De helft daarvan had een 
tekort van minimaal 10%. In Zuid Limburg, Flevoland, Zeeuws Vlaanderen en rond Schiphol en 
Rotterdam, zijn er relatief veel gemeenten met overschotten. In Midden Nederland, Noord Nederland 
en op een aantal andere plekken waren er juist vaak tekorten, regelmatig zelfs meer dan 10% (zie 
kaart 1).  
 
Kaart 1: Saldo bijstandsbudget 2014 per gemeente.  
 

 
Bron: Ministerie SZW, bewerking Divosa. De gegevens zijn voorlopig. 
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Tekorten lopen op tot 100 euro per inwoner 
 
De meeste gemeenten met een tekort moeten tussen de 0 en 20 euro per inwoner bijleggen op het 
bijstandsbudget. Twintig gemeenten moeten meer dan 40 euro per inwoner bijleggen. Dit kan oplopen 
tot ruim 100 euro per inwoner (maar dat is exclusief eventuele tegemoetkomingen vanuit de IAU en 
de MAU). Vooral in Oost Groningen en Oost Drenthe zijn de tekorten afgezet tegen het aantal 
inwoners hoog. 
 
Kaart 2: Saldo bijstandsbudget per inwoner. 
 

 
Bron: Ministerie SZW, bewerking Divosa. De gegevens zijn voorlopig. 
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Vooral kleinere gemeenten hebben tekorten 
 
Vooral kleinere gemeenten tot 50.000 inwoners hadden te kampen met tekorten.  
 
Figuur 4:  Overschotten en tekorten op het bijstandsbudget naar gemeentegrootte  
 
 

 
 
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. 
 
 
Gemeenten tot 25.000 inwoners die hun budget krijgen toebedeeld op basis van het historisch 
verdeelmodel, hadden veel vaker een tekort dan gemeenten die onder het objectief verdeelmodel 
vallen.4 Als de bijstandsuitgaven in een gemeente gedurende die twee jaar sterk oplopen omdat het 
bestand toeneemt, dan resulteert dat bij een verdeling gebaseerd op de bestandsomvang in het 
verleden automatisch in een tekort. Als de bijstandsuitgaven sterk dalen, zal er sprake zijn van een 
overschot.  
 
Tabel 2:  Saldo bijstandsbudget 2014 naar type verdeelmodel 
 

 

Totaal 

Objectief 

verdeeld 

Gemixt 

verdeeld 

Historisch 

verdeeld 

     
Saldo bijstandsbudget in percentage -1,1% 0,12% -4,33% -9,28% 

% gemeenten met een tekort 72% 55% 71% 82% 

% gemeenten met een tekort van 

minimaal 10% 
36% 16% 28% 52% 

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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1 op 5 gemeenten vraagt financiële tegemoetkoming aan 
 
84 gemeenten die in 2013 een groot tekort hadden op hun bijstandsbudget (21%) deden over dat 
jaar een beroep op de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). Hiervan zijn er 83 toegekend ter 
waarde van een kleine 13 miljoen euro. Wanneer gemeenten het bijstandsbudget met minimaal 10% 
overschrijden, kunnen ze de 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. Met de komst van het nieuwe verdeelmodel, zijn 
ook de vangetregelingen aangepast. 
 
Figuur 5: Ontwikkeling aantal gemeenten dat een IAU aanvraagt 
 

 
Bron: Toetsingscommissie WWB, bewerking Divosa. Gemeenten dienen een aanvraag in over het voorgaande jaar. De aanvragen 
over 2013 zijn dus in 2014 ingediend. 
 
De toetsingscommissie WWB, die de aanvragen beoordeelt, adviseerde negatief over één IAU-
aanvraag. Deze gemeente kon in de periode 2013-2015 aanspraak maken op een MAU-uitkering, 
maar had daartoe geen verzoek ingediend.  
 
1 op de 10 gemeenten vraagt MAU aan 
 
17 gemeenten (12%) vroegen een MAU aan voor de periode 2014-2016. Daarvan zijn er 2 toegekend. 
Het gros van de aanvragen is afgewezen omdat er bij de gemeenten geen verdeelstoornis 
geconstateerd is. 
 
De Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) is bedoeld voor gemeenten die meerdere jaren achter 
elkaar een tekort hebben op het bijstandsbudget 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 budget dat geheel of gedeeltelijk is toegedeeld op basis van het objectief verdeelmodel. 
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Elf jaar verdeelmodel 
 
Macro saldo budget  
 
Over de periode 2004-2014 hebben gemeenten in totaal 373 miljoen moeten toeleggen op het betalen 
van de bijstandsuitkeringen. In deze periode was er macro gezien zes jaar een overschot en vijf jaar 
een tekort. Dat tekort was in de jaren 2010 en 2011 zo groot dat het eindsaldo uiteindelijk negatief 
uitpakt.  
 
Tussen gemeenten zitten grote verschillen. Een deel van de gemeenten heeft een positief eindsaldo. 
Sommige gemeenten hebben vooral tekorten moeten incasseren.  
 
De enorme tekorten in 2010 en 2011 zijn het gevolg van het bestuursakkoord. Normaal gesproken is 
de hoogte van het landelijke budget grotendeels afhankelijk van het aantal daadwerkelijk verstrekte 
uitkeringen in het jaar ervoor. 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 
 
Figuur 6: Saldo bijstandsbudget 2004-2014 
 

 
 
Bron: Ministerie van SZW, bewerking Divosa. 
Voor de jaren 2004-2014 zijn de uitgaven en inkomsten voor de WWB, de IOAW en de IOAZ bij elkaar opgeteld om 
zo een vergelijking te kunnen maken. 
 
 
Vangnetregeling door de jaren heen 
 
Tussen 2004 en 2014 heeft de meerderheid van de gemeenten wel eens een IAU of een MAU 
toegekend gekregen. 53 gemeenten hebben in al die jaren nooit een aanvullende uitkering 
aangevraagd of toegekend gekregen. De meeste gemeenten ontvingen tussen de 1 à 4 jaren een MAU 
of IAU. Zeven gemeenten ontvingen 8 keer of vaker een aanvullende uitkering tussen 2004 en 2014.  
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Het zijn vooral kleinere gemeenten die een aanvullende uitkering nodig hebben. Omdat het budget 
van kleinere gemeenten afhangt van het aantal bijstandsgerechtigden in het verleden, hebben deze 
gemeenten bij een groeiend bestand al snel een gat in hun begroting. Bestanden groeien als het 
economisch slecht gaat, maar in kleinere gemeenten kunnen een toevloed van nieuwe inwoners of 
domweg toeval ook een grote invloed hebben op de vaak kleine bestanden. Tot slot kan ook het beleid 
van een gemeente van invloed zijn op de bestandsomvang.  
 
Grote gemeenten die jarenlang een beroep moesten doen op de IAU en/of MAU wijten dit aan de 
specifieke situatie in hun gemeente. Het verdeelmodel dat het macrobudget verdeelt over de 
gemeenten, is dan niet in staat om die specifieke situatie, bijvoorbeeld in de bevolkingsopbouw of de 
regionale arbeidsmarkt, in cijfers te vangen. 
 
De jaren 2010 en 2011 zijn een apart verhaal. In die jaren was het landelijke budget sowieso niet 
toereikend. Hierdoor was er macro al niet genoeg geld om alle bijstandsuitkeringen te betalen, met als 
gevolg dat heel veel gemeenten grote tekorten hadden. 
 
Figuur 7: Frequentie aantal toekenningen IAU/MAU naar gemeente (2004-2014) 
 

 
 
 
Gemeenten die vaker een aanvullende uitkering kregen, liggen verspreid over Nederland met 
concentraties in de kop van Noord Holland, Friesland, Drenthe, Midden Nederland, Zuid Limburg en 
langs de grens met Duitsland. 
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Kaart 3: Toekenningen IAU 2004-2014 en MAU 2009-2014. 
 

 
 
IAU of MAU-toekenningen aan gemeenten die met een herindeling te maken hebben gehad, zijn 
meegeteld bij de nieuwe gemeente. Hierdoor kan bij deze gemeenten een vertekening ontstaan. 
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Participatiebudget 2014 
 
Gemeenten krijgen jaarlijks van het Rijk een budget om participatieactiviteiten van te betalen: het 
Participatiebudget. Hoe ontwikkelt dit budget zich?  
 
Participatiebudget 63% lager dan in 2010 
 
Het Participatiebudget bedroeg in 2014 694 miljoen euro. Daarmee was het Participatiebudget 64% 
lager dan in 2010 toen er nog 1,9 miljard naar gemeenten ging. Het Participatiebudget is opgebouwd 
uit een re-integratiebudget, het inburgeringbudget en het educatiebudget. Sinds 2014 is het 
inburgeringsbudget nul. 
 
Figuur 8: Ontwikkeling participatiebudget 2009-2014 in euro´s 
 

 
Bron: SZW, bewerking Divosa. 
 
Sinds 2015 is het Participatiebudget anders opgebouwd en wordt het toegevoegd aan de integrale 
uitkering sociaal domein. Het ‘klassieke re-integratiebudget’ daalt de komende jaren verder. Wel is er 
geld toegevoegd aan dit budget voor de re-integratie en participatie van nieuwe doelgroepen die 
onder de Participatiewet vallen (bijvoorbeeld jongeren met een arbeidsbeperking). En voor de Wsw. 
Dit Wsw-budget zit echter vast in de lonen en begeleiding voor Wsw’ers en kunnen gemeenten dus 
niet vrij besteden. In 2015 bedraagt het totale Participatiebudget nieuwe stijl 2,9 miljard. 
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Figuur 9: Ontwikkeling klassieke re-integratiebudget 2009-2015 en raming tot 2020 in euro´s 
 

 
Bron: SZW, o.a. meicirculaire, bewerking Divosa. 
 
Figuur 10: Beschikbaar participatiebudget 2015-2018 (x 1.000 euro).  
 

 
Bron: Meicirculaire SZW, bewerking Divosa. 
 
 
Overbesteding op het Participatiebudget van 10% 
 
Gemeenten gaven in 2014 765 miljoen euro uit aan participatie. Dat is 71 miljoen meer (10%) dan 
het budget dat zij van het Rijk ontvingen. Gemeenten financieren de overbesteding op het 
Participatiebudget met geld uit hun 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. In 2014 rapporteerden 
gemeenten 27 miljoen euro aan baten op het Participatiebudget die niet van het Rijk kwamen. Dat 
betekent dat zij uit andere middelen voor 45 miljoen euro aan participatie-activiteiten hebben 
bekostigd (6% van de totale bestedingen). 
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Tabel 3: Inkomsten en uitgaven Participatiebudget in euro´s  
 

 2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

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 1.246.883.457 873.581.479 764.997.505 

Saldo -369.329.633 -165.555.698 14.822.214 -253.114.459 -7.793.475 -71.340.490 

Saldo in percentage -21,01% -8,74% 0,87% -25,47% -0,90% -10,28% 

Bron: Ministerie SZW. Voorlopige cijfers zijn gecursiveerd.  
 
 
Re-integratiebudget per klant 
 
Per bijstandsklant had een gemeente in 2014 gemiddeld 1.600 euro te besteden voor re-integratie. 
Dat is 18% lager dan in 2013 en 69% lager dan in 2009 toen er nog ruim 5.000 euro per klant 
beschikbaar was. Na 2008 nam het aantal bijstandsuitkeringen toe, terwijl het toegekende 
re-integratiebudget juist daalde.  
 
Per gemeente verschilt de hoogte van het re-integratiebudget per bijstandsklant. 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 11: 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.  
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Bronnen 
 
> CBS statline, bevolkingsgegevens, gegevens bijstand 
> Ministerie van SZW, voorlopige gegevens gebundelde uitkering en P-budget (bewerking Divosa) 
> Toetsingscommissie WWB, aanvragen en toekenningen IAU en MAU 
 

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 
bijstandsbudget 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 
bijstandsbudget als gevolg van een stoornis in het verdeelmodel van 
het macrobudget. 

WWB 
 

Wet werk en bijstand – bijstand voor mensen zonder eigen financiële 
middelen. Sinds 1 januari 2015 opgegaan in de Participatiewet. 
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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