
 

 

HOOFDLIJNEN VERDEELMODELLEN  
INKOMENSDEEL PARTICIPATIEWET EN  
PARTICIPATIEBUDGET  
  
 
  
De hoofdlijnen geven snel inzicht in de manier waarop de macrobudgetten voor het  
Inkomensdeel en het Participatiebudget verdeeld worden. Gemeenten ontvangen deze  
budgetten van het Rijk voor de uitvoering van de Participatiewet.  
_________________________________________________________________________ 
 
1. Belang dossier (VNG/gemeenten) 
 

 €5,7 miljard WWB (2014
1
) 

 €2,9 miljard gebundeld re-integratiebudget 
 
Het laatste deel maakt onderdeel uit van het sociaal deelfonds dat over 3 jaar over zal gaan in het 
gemeentefonds. Het eerste deel is een specifieke uitkering met een prikkelwerking. Het vast te stellen 
macrobudget is in principe toereikend. 
 
2. Actuele ontwikkelingen 
 
De staatssecretaris heeft een keuze gemaakt afgelopen 15 mei 2014 en deze is gevallen op het 
multiniveau-model (van SCP) voor het inkomensdeel en voor het participatiebudget het model met 
bijstandsontvangers als de belangrijkste verdeelmaatstaf. Onderstaande overzicht laat de opbouw van 
verschillende verdeelmodellen zien. 
 

 
Het verdeelmodel voor het inkomensdeel bestaat uit de bijstandsuitkeringen inclusief 
loonkostensubsidie en worden vooralsnog op dezelfde manier verdeeld op basis van de kans op 
bijstand. Deze kans wordt primair bepaald door de samenstelling van het huishouden (SCP heeft ruim 
12.000 verschillende type huishoudens onderkend) en daarnaast heeft de wijk, gemeente en regio 
invloed op de kans. Bijvoorbeeld een lage leefbaarheid van de wijk maakt de kans op bijstand 1,3 
maal zo hoog. De VNG is van mening dat de loonkostensubsidie niet op dezelfde manier verdeeld kan 

                                                 
1
 Op 4 juli 2014 is het nader voorlopige BUIG budget 2014 bijgesteld van €6,2 miljard naar €5,7 miljard 

als gevolg van bijgestelde realisatiecijfers (zie Nader voorlopige budgetten 2014 met toelichting). 

http://www.gemeenteloket.minszw.nl/dossiers/financieel/financiering/nieuwsberichten/nader-voorlopige-budgetten-2014-met-toelichting.html
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worden. Er vanuit gaande dat gemeenten deze indicatie zullen registreren heeft SCP toegezegd over 
2 jaar dit expliciet in het verdeelmodel mee te kunnen nemen. 
 

Voor het verdeelmodel van het inkomensdeel is een overgangsregime vastgesteld van 3 jaar, waarbij 

in de eerste twee jaren (2015 en 2016) het macrobudget voor 50% op basis historische uitgaven wordt 

verdeeld en voor 50% op basis van het objectief verdeelmodel en in het derde jaar (2017) voor 25% 

op basis van historische uitgaven en voor 75% op basis van het verdeelmodel. Na 2 jaar zal er een 

evaluatiemoment zijn. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie zou gekozen kunnen worden voor 

het langer behouden van een historische component. 

Daarnaast zal gezamenlijk met de VNG een vangnetregeling worden uitgewerkt.  
 
Het verdeelmodel voor het werkdeel (participatiebudget) bestaat uit drie onderdelen: 

 Voor de klassieke WWB het model met bijstandsontvangers als belangrijkste verdeelmaatstaf; 

 Voor de nieuwe doelgroep op basis van historie – instroom Wajong en wachtlijst Wsw vanaf 
2010; 

 Voor de zittende Wsw op basis van natuurlijke uitstroom (overlijden, pensioen, e.d.). 
 
De budgetten voor het Participatiebudget zijn bekend en gepubliceerd op het gemeenteloket. 
Gemiddeld bedraagt het aandeel WSW in het totale budget van €2.865,1 miljoen zo’n 79%. 
 
Het Participatiebudget kent ook een ingroeimodel. Om de herverdeel effecten voor de gemeenten te 
beperken heeft SZW gekozen voor een beperkte eerste stap van 75% op basis van het oude bedrag 
en 25% op basis van het nieuwe model. De vervolgstappen voor de jaren na 2015 zijn nog niet 
bepaald. 
 
3. Historie 
 
Het huidige inkomensverdeelmodel is tevens een puur objectief model van de firma APE. Zij 
ondersteunen ook bij het huidige vangnet – Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) en Incidentele 
Aanvullende Uitkering (IAU). 
 
Gemeenten hebben aangedrongen op een nieuw model, omdat bovengenoemd model alle kanten 
opschoot en geen duidelijk beeld liet zien voor het belonen van goed beleid. Tevens werd veelvuldig 
aanspraak gemaakt op het vangnet. 
 
 
4. Planning 
 

 1 Oktober 2014: bekend making gemeentelijke budgetten voor inkomensdeel (WWB en 
loonkostensubsidie) (gemeenteloket) 

 December 2014: bekend making tijdelijke vangnet constructie (gemeenteloket). 
 

http://www.gemeenteloket.minszw.nl/dossiers/financieel/participatiebudget/nieuwsberichten/voorlopige-budgetten-participatiebudget-2015.html

