
 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Klijnsma, 

 

U heeft de VNG gevraagd om advies te geven over de Aanpassing van het Besluit Participatiewet 

in verband met wijzigingen van het verdeelmodel en vaststelling van een nieuw vangnet.  

 

De voorstellen m.b.t. het verdeelmodel voor 2017, het bijbehorende overgangsregime en het 

nieuwe structurele vangnet zijn besproken in de commissie Financiën en de commissie Werk & 

Inkomen van de VNG. Op basis van de bespreking in de commissies, is het VNG-bestuur tot 6 

adviezen gekomen. 

 

Voldoet het verdeelmodel aan de criteria? 

Alle deskundigen concluderen dat het model met de overstap naar integrale data aanzienlijk is 

verbeterd. Wel zien we dat – ondanks de technische kwaliteit van het model - de verwachte 

herverdeeleffecten nog steeds flink zijn, met gemiddeld 6,5%.  

 

Bij de invoering van het nieuwe objectieve verdeelmodel zijn destijds een 7-tal criteria geformuleerd. In 

de bestuurlijke routekaart is afgesproken om het model 2017 te toetsen/wegen aan de hand van de 

uitgangspunten die aan het begin zijn geformuleerd. Daarnaast is de afspraak gemaakt om goed te 

kijken naar de plausibiliteit van de modeluitkomsten. 

 

Wat wij zien is dat het model 2017 op een aantal criteria is verbeterd, zoals betrouwbaarheid en 

actualiteit/voorspelbaarheid. De prikkelwerking, rechtvaardigheid en praktische toepasbaarheid zouden 

kunnen worden versterkt door onderzoek te doen naar de staarten van het model en door de schat aan 

informatie te benutten, die het model biedt vanwege de integrale data, en deze te ontsluiten voor alle 

gemeenten, zodat ze beter kunnen sturen op hun uitgaven. Of het model ook stabiel is zal de komende 

jaren moeten blijken. Wat betreft de financiële beheersbaarheid blijven de herverdeeleffecten zoals 

gezegd nog wel een punt van aandacht. Met name grotere gemeenten kunnen te maken krijgen met 

aanzienlijke negatieve herverdeeleffecten van meer dan 10%. Daarnaast zien we met name aan de 

positieve kant grote uitschieters, met gemeenten die meer dan 30% tot 40% op hun budget overhouden. 

Bij dermate substantiële afwijkingen blijft wat ons betreft de vraag legitiem of deze afwijkingen plausibel 

zijn en volledig toe te schrijven zijn aan de prestaties van gemeenten. 
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4 adviezen ten aanzien van het model: 

 

1. Het voorgestelde model in te voeren in 2017, maar daarbij wel het advies van de Raad 

voor de Financiële Verhoudingen (Rfv) te volgen en de factor “centrumfunctie” op te 

nemen in het model voor het jaar 2017. Met de kanttekening dat wel de zoektocht wordt 

gestart naar een betere benadering dan de factor “centrumfunctie” voor de stapelings- en 

interactie-effecten die zich voordoen in centrumgemeenten. Centrumfunctie is slechts een 

benadering hiervoor, het is niet de centrumfunctie zelf die de hogere bijstandskans 

veroorzaakt. 

 

2. Het huidige overgangsregime met één jaar te verlengen en dus in 2017 nog 50% historisch 

te verdelen en pas vanaf 2018 te starten met het afbouwen van het historisch aandeel. Dit 

biedt een iets langere landingsbaan aan de gemeenten die er met het nieuwe model op 

achteruitgaan. Gezien de ervaringen uit 2015 en 2016, lijkt het bovendien niet 

onverstandig om een zekere gewenningsperiode in te bouwen, zodat er geen ongelukken 

gebeuren als de uitkomsten toch anders uitpakken dan van tevoren werd ingeschat (“better 

safe than sorry”). 

 

3. Een onderzoek te starten naar de uitschieters (de staarten van het model). De afgelopen 

jaren hebben we vooral gefocust op de techniek van het model. Tot nu toe is er echter nog 

weinig aandacht geweest voor de andere kant van de medaille: hoe komt het dat sommige 

gemeenten toch nog sterk afwijken, zowel positief als negatief? Waar zit dat in? Zijn er 

aanwijsbare redenen? Of duidt het op de technische grenzen van het modelmatig 

inschatten van de bijstandsuitgaven? Het model kan wel plausibel zijn, maar zijn de 

uitkomsten van de verdeling dat ook? Dat vergt in onze ogen om nader onderzoek “ter 

plaatse”: onder die gemeenten waar de afwijking tussen de uitgaven en het budget het 

meest extreem is, zowel positief als negatief. Dit (kwalitatieve) onderzoek zou wat de VNG 

betreft onderdeel kunnen uitmaken van het verbetertraject richting 2018. 

 

4. Daarnaast doen we het verzoek om de schat aan informatie die het model biedt, 

beschikbaar te maken voor gemeenten. Het actief ontsluiten van deze informatie en op 

een toegankelijke manier aanbieden, faciliteert gemeenten bij het sturen op hun uitgaven. 

Juist als u prikkelwerking hoog in het vaandel heeft staan, kunt u hiermee een 

constructieve bijdrage leveren aan het beperken van de bijstandsuitgaven. 

 

2 adviezen ten aanzien van het vangnet: 

 

1. Ons advies is om tekorten boven de 10% volledig te compenseren en tekorten boven de 

5% voor de helft te compenseren. Dit is lager dan het door u voorgestelde getrapte eigen 

risico van 7,5% en 12,5%. Deze verlaging is in onze ogen gerechtvaardigd, omdat een 

positief saldo uit voorgaande jaren moet worden opgeteld bij het eigen risico. 

Rekenvoorbeeld: bij een overschot van per saldo 3% uit de voorgaande jaren, krijgt een 

gemeente gecompenseerd als het tekort in jaar t oploopt tot boven de 8% (in uw voorstel 

zou dat 10,5% worden). Een negatief saldo uit voorgaande jaren wordt in het voorgestelde 

vangnet echter niet afgetrokken van het eigen risico van 7,5%. Vanwege die eenzijdigheid 

in het meerjarig perspectief, waarbij er wel een verhoging kan optreden maar geen 

verlaging van het eigen risico, achten wij het redelijk om het startpercentage bij 5% te 

leggen.  
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2. Ten slotte is ons advies dat het Rijk ook weer een bijdrage gaat leveren aan de kosten van 

het vangnet.  Zo ontstaat er een meer gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het juiste 

evenwicht tussen prikkelwerking en onvolkomenheid in de verdeelsystematiek. Ook de Rfv 

pleit voor een tegemoetkoming, als blijkt dat de tekorten de overschotten overtreffen en 

hierdoor geen sprake meer is van een toereikend macrobudget. In aanvulling daarop,  

wijzen wij erop dat het Rijk tot 2012 ook al altijd een deel van de kosten van de IAU voor 

haar rekening nam. De reden hiervoor was dat de IAU gemeenten moest compenseren 

voor onvoorziene omstandigheden, zoals een faillissement van een grote werkgever. Dit 

soort extreme uitgaven kan het verdeelmodel niet voorspellen en zijn ook niet voorzien in 

het macrobudget.  

 

We vragen u bij de vormgeving van de verdeelsystematiek voor 2017 rekening te houden met 

bovenstaande adviezen van de VNG. In een volgend bestuurlijk overleg spreken we hier graag met 

u over door. 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

J. Kriens 

Voorzitter directieraad 

 

 

Tevens wordt een afschrift van deze brief gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken 
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