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Samenvatting 
 
Gemeenten die kampen met een meerjarig financieel tekort als gevolg van de verdeling van het 
macrobudget van de Wet Werk en Bijstand (WWB) kunnen een meerjarige aanvullende uitkering 
(MAU) op hun inkomensdeel (I-deel) aanvragen. Wij hebben met de staatssecretaris van SZW 
overleg gevoerd over de inhoud van die regeling. Het resultaat is volgens ons een regeling die 
voor alle gemeenten aanvaardbaar is. 
 
De regeling doet een beroep op de solidariteit tussen gemeenten onderling en is alleen bedoeld 
voor gemeenten die structureel nadeel ondervinden van de stoornissen in het objectief 
verdeelmodel, een rekenmodel om te berekenen hoeveel geld de gemeenten in Nederland krijgen 
om de kosten vanuit de WWB te betalen. 
Om in aanmerking te komen voor een aanvullende uitkering moeten gemeenten aan een aantal 
criteria voldoen. In deze ledenbrief informeren wij u over het gevoerde overleg en de uitkomsten 
ervan. Ook geven wij een toelichting op de voorwaarden die gelden voor de MAU. 
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
Gemeenten die structureel financieel nadeel ondervinden als gevolg van de verdeling van het 
macrobudget van de Wet Werk en Bijstand (WWB) kunnen een meerjarige aanvullende uitkering 
(MAU)op hun inkomensdeel (I-deel) aanvragen. Inhoud en toepasbaarheid van deze regeling 
hebben wij uitgebreid besproken met de staatssecretaris van SZW. Wij hebben ons ingezet voor 
een regeling die voor alle gemeenten aanvaardbaar is. 
De regeling doet een beroep op de solidariteit tussen gemeenten onderling. De regeling is alleen 
bedoeld voor gemeenten die structureel nadeel ondervinden van de stoornissen in het objectief 
verdeelmodel, een rekenmodel om te berekenen hoeveel geld de gemeenten in Nederland krijgen 
om de kosten vanuit de WWB te betalen. Om in aanmerking te komen voor een aanvullende 
uitkering moeten gemeenten aan een aantal criteria voldoen. In deze ledenbrief informeren wij u 
over het gevoerde overleg en de uitkomsten ervan. Ook geven wij een toelichting op de 
voorwaarden die gelden voor de meerjarig aanvullende uitkering (MAU). 
 
Vooraf 
De WWB is op 1 januari 2004 in werking getreden. Op basis van de WWB ontvangen gemeenten 
in het I-deel jaarlijks een budget waaruit zij hun bijstandsuitgaven moeten bekostigen. In 2008 gaat 
het bij elkaar om 3,7 miljard euro. Verdeling van het totaal aan beschikbare middelen (het 
macrobudget) vindt voor gemeenten met meer dan 40.000 inwoners plaats volgens een objectief 
verdeelmodel.  
Het I-deel voor een gemeente wordt berekend aan de hand van een aantal objectieve, niet door 
de gemeente te beïnvloeden variabelen, zoals de demografische omstandigheden en de 
arbeidsmarktsituatie. Voor gemeenten met minder dan 25.000 inwoners wordt het budget verdeeld 
aan de hand van historische kosten, de werkelijke kosten van twee jaar geleden. Voor gemeenten 
van 25.000 tot 40.000 inwoners geldt een combinatie van beide verdeelmodellen.  
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De nieuwe regeling MAU zal gelden voor de gemeenten met meer dan 40.000 inwoners en 
gedeeltelijk voor de gemeenten van 25.000 tot 40.000 inwoners. Voor de kleinere gemeenten 
heeft deze regeling geen gevolgen, zij profiteren er niet van maar dragen er ook niet aan bij.  
 
Eerste vangnet 
Al sinds de invoering van de WWB is er discussie over de goede werking van het verdeelmodel. 
Een groot aantal gemeenten kreeg te maken met forse negatieve herverdeeleffecten. Het gaat om 
gemeenten die meer aan bijstand uitgeven dan ze aan budget ontvangen. Nu kunnen deze 
gemeenten al wel gecompenseerd worden. Op dit moment bestaat het vangnet uit twee 
onderdelen: een inperking vooraf (ex ante) en een vangnet achteraf (ex post). 
  

• Vangnet vooraf. Vooraf worden grote afwijkingen (positief of negatief) tussen de 
gemeentelijke score in het verdeelmodel en de te verwachten uitgaven afgetopt tot 
maximaal plus of min 7,5%. Als maat voor de te verwachten uitgaven wordt gewerkt met 
de historische kosten van twee jaar geleden. Sinds de uitvoering van de WWB gebeurt 
dat elk jaar met meer dan de helft van de gemeenten.  

• Vangnet achteraf. Voor het vangnet achteraf komt een gemeente in aanmerking als het 
tekort na afloop van het jaar groter blijkt dan 10%. Ze kan een aanvullende uitkering 
aanvragen voor het percentage dat boven de 10% komt. In 2006 is aan 25 gemeenten 
zo’n uitkering toegekend. 

 
Veel gemeenten kampen jaar in jaar uit met tekorten zonder dat ze voor het eerste vangnet in 
aanmerking komen. Als een gemeente bijvoorbeeld drie jaar lang een gemiddeld tekort van 8 % 
heeft, ontvangt ze geen aanvulling terwijl het tekort aanzienlijk is. 
 
Evaluatie van de WWB 
Er bleek geen sluitende verklaring te zijn voor de tekorten van veel gemeenten. Daarom hebben 
wij er dan ook meerdere malen voor gepleit om de plausibiliteit van het model te onderzoeken. 
In juni 2007 hebben wij in het Bestuursakkoord met het kabinet afgesproken dat bij de evaluatie 
van de WWB ook het verdeelmodel I-deel betrokken zou worden. Gezamenlijk kwamen wij tot de 
conclusie dat een geheel nieuwe opzet of ingrijpende herziening niet haalbaar bleek te zijn. Wel 
werd een nieuwe oplossing voor de problemen van de gemeenten aangedragen: een tweede 
vangnet. Eind 2007 is de werking van de WWB grondig tegen het licht gehouden. Bij de 
behandeling van de evaluatie van de WWB in februari 2008 bleek de Tweede Kamer er ook van 
overtuigd dat een tweede vangnet de beste optie is.  
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Tweede vangnet 
Het tweede vangnet moet aan twee voorwaarden voldoen. 

• Gemeenten die structureel nadeel ondervinden van het verdeelmodel worden 
gecompenseerd.  

• Daarnaast moet ook gekeken worden den naar de oorzaken van die tekorten om de 
fouten in het verdeelmodel te kunnen opsporen. 

 Wij zijn van mening dat de nieuwe regeling MAU voldoet aan beide voorwaarden.  
 
Commissieraadpleging 
Voor ons is het belangrijk dat er recht wordt gedaan aan zowel voor- als nadeelgemeenten. De 
met het vangnet gemoeide bedragen moeten worden opgebracht door de collectiviteit van de 
gemeenten. Hoewel wij daar voor gepleit hebben, worden er geen middelen aan het Inkomensdeel 
WWB toegevoegd. Er vindt nu een herverdeling van middelen plaats tussen gemeenten. Het is 
daarom van belang een goed evenwicht te vinden en antwoord te krijgen op twee belangrijke 
vragen: 
 

• Wanneer kan een gemeente in aanmerking komen voor de MAU? 
• Hoe hoog is de uitkering en wat is het eigen risico voor aanvragende gemeente? 

 
Om te bereiken dat de MAU al in 2009 in werking kan treden, hebben wij deze zomer onze 
commissies Werk en Inkomen en Financiën via een schriftelijke consultatieronde om hun mening 
gevraagd. 
De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft in juni jl. een advies over dit onderwerp 
uitgebracht. De Raad adviseerde het instellen van een hoge drempel waar gemeenten aan 
moeten voldoen als zij een aanvraag indienen (het toegangskaartje). Een gemeente moest twee 
jaar lang een cumulatief tekort van 15% hebben met een minimum van 5% per jaar. Hiermee zou 
het aantal aanvragende gemeenten op voorhand beperkt worden (naar schatting 10 miljoen euro, 
0,3% van het macrobudget). Wij hebben onze commissieleden in de schriftelijke ronde in 
overweging gegeven het advies van de Rfv op hoofdlijnen te volgen.  
 
Uitslag 
Behalve commissieleden hebben ook andere gemeenten gereageerd, zoals een groep 
nadeelgemeenten. De schriftelijke raadpleging van de commissies gaf geen eenduidige uitslag; de 
overige gemeenten brachten geen wijziging in dat beeld. Een aantal gemeenten was het eens met 
het advies van de Rfv, andere gemeenten wilden een lager toegangskaartje. De groep 
nadeelgemeenten stelden een toegangskaartje voor van cumulatief 15% tekort over meerdere 
jaren (tot 6 jaar). Gecombineerd met een lage eigen risicodrempel (maximaal 2,5%)zou dit 
voorstel een groot beslag leggen op het totaal beschikbare bedrag (naar schatting 50 miljoen euro, 
1,5% van het macrobudget). Dat gaat ten koste van de collectiviteit van de gemeenten.  
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Alles overwegende hebben wij bij de staatssecretaris het belang benadrukt van een goed 
evenwicht tussen de verschillende opinies van de gemeenten bij de bepaling van het 
toegangskaartje. Bij het vaststellen van de hoogte van het toegangskaartje moet ook worden 
gekeken naar in hoeverre de betrokken gemeente een eigen risico voor haar rekening kan nemen. 
Een wat lager toegangskaartje dan de Rfv adviseert, is dan wenselijk. Hiermee worden de 
nadeelgemeenten ook enigszins tegemoet gekomen. Als dit toegangskaartje op een goede manier 
wordt gecombineerd met een eigen risicodrempel, wordt voorkomen dat een groot deel van het 
macrobudget wordt verdeeld via het tweede vangnet. Het is belangrijk dat de wijze van uitvoering 
van het bijstandbeleid hierbij wordt betrokken. Daarom zal er een strenge toets vooraf 
plaatsvinden.  
 
Inhoud van de MAU 
Staatssecretaris Aboutaleb heeft het standpunt van de VNG bij zijn besluitvorming betrokken. De 
nieuwe regeling heeft de volgende kenmerken:  
 

- Het eerste vangnet blijft in stand. Een aanvraag voor de MAU kan pas gedaan worden als 
er sprake is van meerjarige tekorten.  

- Het toegangskaartje wordt gesteld op een tekort van 2,5%, gedurende drie 
achtereenvolgende jaren. De drempel ligt betrekkelijk laag. Waarschijnlijk zullen zo’n 30 
gemeenten aan het toegangskaartje voldoen en in 2009 een aanvraag kunnen doen. Die 
30 gemeenten hebben in 2006, 2007 en 2008 een tekort van 2,5% of hoger.  

- De hoogte van de eigen risicodrempel hangt af van de mate waarin het tekort is toe te 
schrijven aan stoornissen in het verdeelmodel of aan de uitvoering van het 
bijstandsbeleid. Naarmate het tekort meer is toe te schrijven aan gebreken in de uitvoering 
is de eigen risicodrempel hoger. Het eigen risico varieert van 2,5% tot 7,5%. 
Gemeenten die een aanvraag doen, worden getoetst op hun uitvoering. De toets wordt 
uitgevoerd door de Inspectie Werk en Inkomen van het ministerie van SZW. De eerste 
jaren moet ervaring worden opgedaan met de MAU. Er is sprake van een groeimodel. In 
het begin zal het niet eenvoudig zijn om uit te maken wat het effect van 
verdeelstoornissen is en wat het effect is van het eigen bijstandsbeleid. In de eerste jaren 
zullen daarom ook gemeenten die met een mix van oorzaken te maken hebben, een MAU 
kunnen ontvangen. Het is mogelijk dat een deel van de MAU dan gefaseerd wordt 
beëindigd.  

- De jaarlijkse aanspraken op de MAU zullen waarschijnlijk in totaal beneden de 25 miljoen 
euro blijven. Om de collectiviteit van de gemeenten op dit punt vooraf zekerheid te geven 
wordt dit bedrag ook als maximum opgenomen in de regeling.  

- De MAU wordt in principe voor meer jaren verstrekt. Wanneer het tekort volledig wordt 
toegeschreven aan verdeelstoornissen wordt de uitkering verstrekt totdat het 
verdeelmodel zo aangepast wordt dat de stoornissen niet meer optreden.  
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- De regeling treedt in het uitkeringsjaar in 2009 in werking. De tekorten 2006, 2007 en 
2008 vormen hierbij de maat. Het beslag op het macrobudget wordt verrekend in 2010, 
ten laste van het budget 2010. Dit om te voorkomen dat de collectiviteit van de gemeenten 
in het jaar 2009 wordt geconfronteerd met een korting op hun inkomensdeel. 

 
Tot slot  
De volledige brief van staatssecretaris Aboutaleb dd. 8 september 2008 kunt u vinden op 
www.szw.nl (W&B/SFI/08/24335) Vanwege de snelle invoering zal de regelgeving zo spoedig 
mogelijk afgerond worden. 
 
Hoogachtend, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
 

 
 
 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
 
 




