
Toelichting nader voorlopige budgetten 2020 

Deze toelichting biedt inzicht in de raming van het nader voorlopig macrobudget 2020 voor de 
Gebundelde Uitkering op grond van artikel 69, eerste lid, van de Participatiewet (PW). Het 
macrobudget 2020 wordt definitief vastgesteld in september 2020.  

Het voorlopige macrobudget van ca. € 6.147 miljoen is als nader voorlopig budget bijgesteld naar 
ca. € 5.928 miljoen. De bijstelling is grotendeels het gevolg van de verwerking van de 
realisatiecijfers over 2019. Tabel 1 geeft de mutatie weer per deelbudget. Deze toelichting gaat 
verder in op de mutaties binnen de verschillende deelbudgetten van de Gebundelde Uitkering.  

Tabel 1. Macroraming gebundelde uitkering 2020 (in miljoenen euro’s) 

Deelbudget Voorlopig 
Nader 
voorlopig 

Verschil 

Participatiewet (bijstand en LKS) 5.716,0 5.525,1 -190,9 
IOAW 343,6 321,8 -21,8 
IOAZ 32,4 30,0 -2,4 
Bbz 2004 (levensonderhoud startende zelfstandigen) 55,4 51,2 -4,2 
Totaal 6.147,4 5.928,1 -219,3 
Waarvan gereserveerd i.v.m. in 2020 uit te keren 
vangnetuitkeringen 

41,2 41,2 0 

 

Deelbudget Participatiewet  
Het deelbudget Participatiewet (PW) betreft het budget voor bijstandsuitkeringen en 
loonkostensubsidies. Tabel 2 splitst de wijziging in de raming uit naar conjunctuur, realisatie, 
beleid, en loon- en prijsbijstelling. Het budget is het product van het geraamde gemiddelde volume 
en de geraamde gemiddelde prijs – deze staan weergegeven in tabel 2a en 2b.  

Tabel 2: deelbudget PW 2020 (in miljoenen euro’s) 
Voorlopig budget  5.716,0 

A. Conjunctuur -56,7 
B. Realisaties 2019 -134,2 
C. Effecten rijksbeleid 0,0 
D. Loon- en prijsbijstelling 0,0 

Totaal mutaties -190,9 

Nader voorlopig budget  5.525,1 

 

Tabel 2a: Raming volume PW 2020 (aantallen) 

Geraamd gemiddelde volume (voorlopig) 389,7 

A. Conjunctuur -3,8 

B. Realisaties 2019 -6,2 

C. Effecten rijksbeleid 0,0 

Geraamd gemiddelde volume (nader voorlopig)  379,6 

 
  



Tabel 2b: Gemiddelde prijs PW 2020 (€) 

Gemiddelde prijs (voorlopig) 14.669 

B. Realisaties 2019 -114 

C. Effecten rijksbeleid 0 

D. Aanpassing loon-, prijs- en ongevoeligheid 0 

Gemiddelde prijs (nader voorlopig) 14.555 

Toelichting tabellen: 

A. Conjunctuur 
De neerwaartse bijstelling van € 56,7 mln is het saldo van een neerwaartse bijstelling van de 
werkloosheidsraming van het CPB en een neerwaartse aanpassing vanwege de 50% 
doorverwerking van de realisatie. Conform de rekenregel van het CPB werkt het verschil tussen 
CPB-volumeraming en –realisatie voor 50% door in het budget voor het volgende jaar.  

Met ingang van CEP20 maakt CPB gebruik van een nieuwe arbeidsaanbodprognose. In het herziene 
model zijn de effecten van de stijgende AOW-leeftijd en statushouders integraal meegenomen. Om 
deze reden zijn de jaar-op-jaar beleidseffecten voor de oplopende AOW-leeftijd en (uitstromende) 
statushouders uit cohorten ’18 en ‘19 (die per saldo ca. - €10 mln bedragen) vanaf 2020 
uitgeboekt (in overeenstemming met CPB). Deze twee effecten lopen vanaf CEP20 mee in de 
werkloosheidsraming van het CPB. 

B. Realisaties 
De voorlopige realisaties over 2019 op basis van het Beeld van de Uitvoering zijn verwerkt in het 
nader voorlopig budget. Het verwerken van de voorlopige realisaties zorgt in totaal voor een 
neerwaartse bijstelling van ca. € 134 miljoen. Het gemiddeld volume pakte in 2019 lager uit dan 
verwacht (-6,2 duizend uitkeringen). Daarnaast blijkt uit de gemeentelijke bestedingen over 2019 
dat de gemiddelde prijs is gedaald met circa € 114 per uitkering.  

C. Effecten rijksbeleid 
Ten opzichte van het voorlopig macrobudget 2020 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het 
rijksbeleid met effect op het deelbudget PW.  

D. Loon- en prijsbijstelling 
Er zijn nog geen effecten van de loon- en prijsbijstelling meegenomen in de raming van het nader 
voorlopige macrobudget. Deze worden pas bij vaststelling van het definitieve budget verwerkt. 

Overige deelbudgetten 
Tabel 1 geeft de budgettaire mutaties van de overige deelbudgetten weer. Tabel 3 splitst deze uit 
naar volume en prijs.  

• De IOAW is met € -22 miljoen bijgesteld. Dit is het saldo van een neerwaartse bijstelling 
vanwege lagere verwachte doorstroom vanuit de WW naar de IOAW (€ -3 miljoen), en de 
verwerking van realisaties 2019 (€ -19 miljoen). 

• De IOAZ is met € -2 miljoen bijgesteld. Dat is het gevolg van de verwerking van de realisaties 
2019. 

• Het Bbz (levensonderhoud startende en gevestigde zelfstandigen) is bijgesteld met € -4 
miljoen als gevolg van verwerking van realisaties 2019. 

  



Tabel 3. Overige deelbudgetten 2020 naar volume en prijs 

Deelbudget 
Voorlopig Nader voorlopig Verschil 

Volume Prijs Volume Prijs Volume Prijs 
IOAW 23,3 14,7 21,9 14,7 -1,5 -0,0 
IOAZ 2,0 16,1 1,9 15,9 -0,1 -0,2 
Bbz (levensonderhoud 
startende zelfstandigen) 

3,5 15,7 3,1 16,4 -0,4 0,7 

 

Toelichting realisaties 2019 
De voorlopige realisatiecijfers over 2019 laten zien dat de feitelijke landelijke uitgaven ca. € 157 
miljoen lager waren dan het verstrekte macrobudget. Het landelijk overschot bij gemeenten 
bedraagt daarmee ca. 2,6%. Dit komt voornamelijk doordat het bijstandsvolume in 2019 lager is 
uitgevallen dan vooraf geraamd. De realisatiecijfers over 2019, zowel volume als prijs, zijn 
verwerkt in het nader voorlopige macrobudget voor 2020.  

Meer informatie over budgetten en bestedingen per gemeenten is te vinden op de website van 
de Rijksoverheid.  

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/02/23/budgetoverzicht-vanaf-2004
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/02/23/budgetoverzicht-vanaf-2004

