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Geachte mevrouw Klijnsma, 

 

U vraagt de VNG om advies over de voorstellen die het SCP doet voor verbetering van het 

verdeelmodel voor de bijstandsbudgetten. Zonder afgerond totaalvoorstel van het SCP en zonder 

inzicht in de bijbehorende gevolgen voor de verdeling, kunnen wij ons definitieve advies nog niet 

geven. Dat kan pas op het moment dat er duidelijkheid is over de voorgestelde aanpassingen en de 

bijbehorende effecten ervan voor de verdeling. 

 

Niettemin wil de VNG u vooruitlopend op het definitieve advies alvast een aantal overwegingen 

meegeven. Deze zienswijze is in gezamenlijkheid door de leden van de VNG-commissie Financien en 

commissie Werk en Inkomen geformuleerd. Omdat het tijdpad krap is en u nog vóór de zomer een 

besluit zult moeten nemen over de verdeelsystematiek voor 2016, willen wij u deze overwegingen toch 

alvast meegeven.  In het bestuurlijk overleg van half juni wisselen we hier graag verder met u over van 

gedachten. 

 

Overigens willen wij er op wijzen dat op verzoek van de begeleidingscommissie de afspraak is 

gemaakt om ook een panel van deskundigen te vragen om advies uit te brengen, in aanvulling op het 

advies van de Raad voor Financiële Verhoudingen en prof. Allers. Het onafhankelijke technische 

oordeel van deze experts is eveneens van belang voor ons om tot een goede weging te kunnen 

komen, juist omdat het hier gaat om een technische exercitie waarbij de kwaliteit van de 

modelschattingen gewogen zal moeten worden. De input van het deskundigenpanel willen wij daarom 

ook kunnen betrekken bij het formuleren van ons definitieve advies. 

 

1. Opmerking vooraf 

Misschien is het goed om te beginnen met de opmerking dat wij als VNG altijd zeer voorzichtig zijn 

geweest ten aanzien van de keuze voor het multiniveau model. Een van onze voornaamste bezwaren 

is steeds geweest dat dit model als enige van de destijds ontwikkelde modellen geen enkele koppeling 

legt met de werkelijke uitgaven van gemeenten.  
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Hoe technisch superieur het principe van de multilevel analyse ook moge zijn in de ogen van 

deskundigen, het blijft een model waarbij puur modelmatig het totale bijstandsvolume wordt voorspeld, 

zonder dat er enige rekenschap wordt gegeven van de mate waarin dit aansluit bij de feitelijke 

uitgaven. En dat is ook meteen het tweede bezwaar. In tegenstelling tot het vorige model van APE, 

waarbij altijd al aan de voorkant een aftopping plaatsvond als de modeluitkomsten meer dan 7,5% uit 

de pas liepen met de werkelijke uitgaven van gemeenten, ontbreekt het in dit model aan checks and 

balances. Een derde bezwaar, of beter gezegd aarzeling bij het model is dat het vooral gericht is op 

het verklaren van de totale omvang van het bijstandsbestand (en de verschillen daarin tussen 

gemeenten), maar dat het model in onze ogen ook gericht zou moeten zijn op het voorspellen van de 

ontwikkeling in het bijstandsvolume (en de verschillen die daarin optreden tussen gemeenten). Het 

blijft de vraag of het model dit dynamische karakter van de bijstand kan ‘vangen’.    

 

2. Verwachtingen bijstellen vanwege onzekerheden 

Ondanks onze bezwaren, heeft u als staatssecretaris uiteindelijk een keuze gemaakt die afweek van 

de voorkeursvariant van gemeenten. Daarbij heeft u de adviezen van onafhankelijke adviseurs als 

COELO, Berenschot en de Rfv zwaar laten wegen, die een duidelijke voorkeur uitspraken voor het 

multiniveau model vanwege het technisch superieure karakter. 

 

In onze ogen zijn de hoge verwachtingen tot dusver echter nog niet ingelost en dienen deze zelfs te 

worden bijgesteld op grond van de eerste ervaringen met het model in 2015. Het begon eigenlijk al 

met een valse start toen bij de toepassing van het model in oktober 2014 bleek dat de 

herverdeeleffecten voor individuele gemeenten groter uitpakten dan in juni was voorzien. Daarnaast is 

in de afgelopen maanden voor alle partijen duidelijk geworden dat de kwaliteit van de data bepalend is 

voor de mate waarin de kwaliteiten van het model ook tot hun recht kunnen komen.  

 

De potentie van het geavanceerde model kan alleen tot uitdrukking komen, als er ook geavanceerde 

data gebruikt worden. Inmiddels is duidelijk dat de enquete-data die tot nu toe gebruikt zijn daar een 

belemmering bij vormen en tot beperkingen in de uitkomsten leiden: 

- Bepaalde objectieve factoren die van invloed zijn op de bijstandsuitgaven van gemeenten 

kunnen op dit moment niet worden meegenomen in de verdeling vanwege het ontbreken van 

geschikte data  (o.a. herkomst). 

- Het gebruik van enquetedata leidt bovendien tot een onderschatting van bepaalde type 

huishoudens en van bepaalde groepen, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt.  

- Bovendien is duidelijk geworden dat naast het schatten van bijstandskansen ook de mate 

waarin type huishoudens voorkomen in een gemeente dienen te worden geschat op basis van 

het landelijke beeld. Dit aspect van het model is bij de ontwikkeling ervan nooit uitgebreid 

besproken of aan de orde geweest. Na gesprekken met de gemeente Arnhem is duidelijk 

geworden dat dit ook tot schattingsfouten leidt op gemeentelijk niveau. Het onderzoek van het 

SCP heeft bovendien uitgewezen dat deze problemen ook voorlopig niet kunnen worden 

opgelost (door een groter aantal restricties toe te passen). 

- Op dit moment wordt er enkel op basis van volumes verdeeld. Er wordt in de verdeling geen 

rekening houden met de variatie die ontstaat door verschillen in de hoogte van de uitkering 

(prijscomponent) of door variatie in de looptijd van uitkeringen. Door een fout in de verdeling 

hebben twee gemeenten teveel budget ontvangen, wat vervolgens ook hersteld is voor de 

rest van de gemeente, omdat die daardoor te weinig ontvingen. 
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Verder komt uit een second-opinion op het model, dat door APE is uitgevoerd in opdracht van de 

gemeenten Apeldoorn, Amersfoort en Ede, o.a. naar voren dat het model niet reproduceerbaar is voor 

derden bij gebruik van dezelfde bronbestanden en rekenregels, en dat het databestand niet gewogen 

is om het representatief te maken voor Nederland waardoor er een verdelingsfout van ca. 105 miljoen 

euro optreedt.
1
 

 

Al dit soort onzekerheden zijn pas ná de besluitvorming in juni 2014 over de modelkeuze en het 

bijbehorende overgangsregime naar voren gekomen. Onze conclusie op basis van deze naderhand 

geconstateerde kwetsbaarheden is dat het model nog niet volledig is uitontwikkeld en misschien wel 

te vroeg en te snel is toegepast in 2015. Voor ons is het van belang dat de modeluitkomsten 

(afwijkingen ten opzichte van de feitelijke uitgaven) voldoen aan de criteria die aan de start zijn 

geformuleerd. In onze ogen voldoet het model op dit moment nog niet aan deze criteria, met name 

waar het gaat om de plausibiliteit, betrouwbaarheid en uitlegbaarheid van het model. Om die reden 

dient in onze ogen het criterium van financiële beheersbaarheid daarom voorlopig zwaarder te moeten 

wegen. 

 

3. Belang van integrale data 

In de afgelopen maanden is voor alle partijen duidelijk geworden dat het model pas goed kan 

functioneren als er een overstap wordt gemaakt van enquêtedata naar integrale data. Al in juni 2014 is 

het belang hiervan door een aantal gemeenten aangekaart, op grond van een expertadvies van dhr. 

Van der Klaauw die verbonden is aan de Vrije Universiteit. In januari 2015 is dit door een panel van 

deskundigen nog  eens herbevestigd. Wij hebben er meermalen op aangedrongen om op zo kort 

mogelijke termijn de overstap te maken naar integrale data. In onze ogen had deze stap mogelijk al 

per 2016 gezet kunnen worden, als eerder gestart was met het verbeteren van het model. Dat is 

spijtig, maar inmiddels wel een gegeven. 

 

4. Ons advies 

Alles overwegende komen de leden van de VNG commissie Financiën en commissie Werk en 

Inkomen in gezamenlijkheid tot de volgende adviezen: 

 

a. Voorlopig nog voorzichtigheid betrachten 

De VNG adviseert om het model in 2016 te matigen en 75% van het budget historisch te verdelen. In 

juni 2014 is  weliswaar besloten om een overgangsregime te hanteren waarbij in 2016 50% van het 

budget historisch wordt verdeeld.  Dat was echter vóórdat het model was toegepast. Op basis van alle 

onzekerheden die sindsdien aan de oppervlakte zij gekomen en vanwege het ontbreken van checks 

and balances in het model zelf, adviseert de VNG nu om voorlopig nog in 2016 75% van het budget 

historisch te verdelen om daarmee het model te matigen. Pas bij de overstap naar integrale data in 

2017 ontstaat er een voldoende solide basis om het model deugdelijk te laten functioneren.  

 

b. Snel toe naar het nieuwe model 

Ons advies is om vaart te maken met een nieuw verdeelmodel op basis van integrale data en dit 

nieuwe objectieve model  vanaf 2017 toe te passen. Zodra dit nieuwe model gereed is, kan het ook 

volledig worden toegepast vanaf 2017. Daarbij is het voor gemeenten wel cruciaal dat vastgesteld 

wordt dat het nieuwe model voldoet aan de criteria die hier aan de start voor zijn geformuleerd. Wij 

vragen u dan ook om een panel van ten minste vier onafhankelijke deskundigen te laten toetsen of het 

model met integrale data straks voldoet aan de criteria (second-opinion).
2
  

                                                      
1
 Second opinion WWB-verdeelmodel SCP – oplegger deel 1, APE, 3 juni 2015 

2
 Wij willen in overweging geven om deze onafhankelijke advisering te combineren met een toets op de plausibiliteit van de 

modeluitkomsten, door na te gaan of de meer extreme afwijkingen in budget en uitgaven (zowel positief als negatief) ook 
gerelateerd kunnen worden aan verschillen in beleid en uitvoering. Het gaat bij de bijstand ten slotte om een specifieke 
uitkering, waarbij gemeenten in beginsel een toereikend budget behoren te ontvangen om hun taak te kunnen uitvoeren. 
Verdeelt het verdeelmodel te weinig budget, dan moet dit binnen de beleid en uitvoeringspraktijk kunnen worden hersteld.  
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Voor gemeenten is het bovendien van belang dat er tijdig duidelijkheid komt over het nieuwe model en 

daarom vragen wij u het nieuwe model uiterlijk bij de meicirculaire 2016 bekend te maken. 

 

c. Evenwicht tussen model en vangnet 

Als in 2016 75% van het budget historisch wordt verdeeld, kan in de ogen van de VNG het huidige 

tijdelijke vangnet met een eigen risico van 7,5% met een jaar worden verlengd. Echter, als wordt 

vastgehouden aan het oorspronkelijke overgangsregime van 50% historisch, dan houdt de VNG vast 

aan haar oorspronkelijke standpunt dat het eigen risico moet worden beperkt tot maximaal 5%. In 

onze ogen dienen gebreken in de kwaliteit van de verdeling echter bij voorkeur niet te worden 

opgelost via het vangnet. Deze  moeten via het model zelf worden opgelost. 

 

d. Aandacht voor stapeling van risico’s 

Ten slotte vragen wij aandacht voor de stapeling van financiële risico’s bij gemeenten. In de 

overkoepelende overgangsregeling voor het gemeentefonds die stapeling van herverdeeleffecten 

moet voorkomen, worden de herverdeeleffecten bijstand niet meegenomen. Tekorten die als gevolg 

van het huidige model op de bijstand ontstaan, zullen echter wel moeten worden opgevangen ten 

laste van andere budgetten binnen de gemeente. Gemeenten kunnen hun euro’s maar één keer 

uitgeven.  Wij vragen aandacht voor het feit dat er in de financiering van de bijstandsbudgetten 

rekening moet worden gehouden dat deze cumulatie kan plaatsvinden. Daarom is er ook na 2017 een 

vangnetregeling nodig, die hier oog voor heeft. 

 

5. Definitieve advies 

Ondertussen moeten de middelen voor 2016 wel zo goed mogelijk verdeeld worden. Het model moet 

daarom binnen de begrensde mogelijkheden die er op dit moment nog altijd zijn, zo goed mogelijk 

worden vormgegeven. Wij gaan ervan uit dat de technische voorstellen die het SCP hiervoor doet, 

hieraan bijdragen. Zodra er duidelijkheid is over het totaalvoorstel voor 2016 en de impact van die 

voorstellen op de verdeling, zullen wij ons definitieve advies uitbrengen. 

 

Graag lichten wij onze zienswijze toe in het bestuurlijk overleg van 18 juni. 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

 

 

 

J. Kriens 

Voorzitter directieraad VNG 
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