
Achtergrond correctie bijstandsbudgetten 2021 
 
In 2020 is er een fout gemaakt in de berekening van de voorlopige bijstandsbudgetten 2021. Dat 
hebben onderzoekers die de berekening van de objectieve budgetten uitvoeren onlangs 
geconstateerd en onverwijld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
gemeld. Deze fout wordt gecorrigeerd bij de definitieve budgettoekenning voor 2021, uitgaande 
van de juiste berekening van de budgetten. De meeste gemeenten gaan er daardoor iets op 
vooruit. De budgetaandelen voor vier gemeenten die er na correctie fors op achteruit zouden zijn 
gegaan, zullen bij de berekening van het definitieve budget niet worden herzien.  

In de berekening van het voorlopig budget is bij vier gemeenten uitgegaan van een onjuiste 
waarde van het verdeelkenmerk ‘werken onder niveau’. Het betreft de gemeenten Almelo, Dalfsen, 
Delft en Deventer. Alle andere gemeenten met meer dan 15.000 inwoners1 hebben daardoor een 
(iets) te laag voorlopig budget toegekend gekregen. Als de fout voor deze vier gemeenten zou zijn 
gecorrigeerd, zouden deze er fors op achteruit zijn gegaan. 

Tabel Omvang correctie als gevolg van verkeerde budgetaandelen bij voorlopig budget 2021 

 

In de tabel is zichtbaar gemaakt wat de omvang is van de fout in de voorlopige budgetten voor de 
vier gemeenten. De vier gemeenten hebben bij elkaar opgeteld een budgetaandeel van 2,29% 
toegekend gekregen. Als uit was gegaan van de juiste gegevens hadden de budgetaandelen 
opgeteld tot 2,10%. Omdat in een verdeelmodel alle budgetten met elkaar samenhangen, hebben 
de andere gemeenten met meer dan 15.000 inwoners door deze fout te weinig voorlopig budget 
toegekend gekregen. SZW heeft ca. € 12 miljoen (0,19% macrobudget) vrijgemaakt zodat de 
budgetaandelen van de vier gemeenten niet neerwaarts hoeven te worden bijgesteld en 
tegelijkertijd het juiste budgetaandeel voor alle andere gemeenten (die erop vooruitgaan) door te 
kunnen voeren.  

In het Besluit Participatiewet is de mogelijkheid gegeven om fouten die zijn gemaakt in de 
voorlopige budgetverdeling bij de definitieve budgetverdeling te herstellen. Deze bepaling in het 
Besluit wordt nu voor het jaar 2021 bij uitzondering alleen toegepast voor de gemeenten die erop 
vooruitgaan in budgetaandeel. Voor de vier gemeenten die erop achteruit zouden gaan in budget 
wordt in deze specifieke situatie een andere afweging gemaakt. Hun budgetaandeel wordt niet 
gecorrigeerd.  

Vanzelfsprekend doet SZW er alles aan om fouten te voorkomen en zijn de procedures aangepast 
zodat een fout met dergelijke implicaties nauwelijks meer mogelijk is. Fouten zijn echter nooit 
helemaal uit te sluiten.  

                                                
1 Gemeenten met meer dan 15.000 inwoners krijgen hun budget (deels) gefinancierd via het model dat 
objectieve bijstandsuitgaven voorspelt. De fout is gemaakt in de berekening van de objectieve uitgaven en 
raakt geen gemeenten tot 15.000 inwoners, omdat die budget krijgen op basis van realisaties. 

Gemeente
Voorlopig 

budget 2021
Toegekend 

budgetaandeel 
Gecorrigeerd 

budgetaandeel
Almelo 42.678.201         0,6562% 0,5970%
Dalfsen 3.999.858           0,0615% 0,0583%
Deventer 44.034.432         0,6770% 0,6268%
Delft 58.240.485         0,8954% 0,8210%

2,2901% 2,1031%


