
 

 

Toelichting verkeerd berekende herverdeeleffecten 2019 geeft extra 
onzekerheid bij gemeenten 

De aanleiding 
Uit het ROB advies van 19 oktober 2021 blijkt dat de herverdeeleffecten 2019 zoals die in augustus 
door BZK naar buiten zijn gebracht niet het werkelijke effect per gemeente weergeven. 
De Raad stelt in zijn advies: “De geactualiseerde gegevens op basis van de cijfers van 2019 geven 
geen goed zicht op de dynamiek van de (werkelijke) herverdeeleffecten, vanwege de onjuiste 
verwerking van het budget voor Jeugd voogdij/18+ in de uitkering.” 
De vraag is dan hoe zit het budget voor Voogdij/18+ in het oude en nieuwe verdeelmodel 2019 
gemeentefonds, als de ROB tot dit oordeel komt. En is het mogelijk een indicatie te geven van 
de werkelijke herverdeeleffecten. 
Bij onderzoek naar de effecten van deze onjuiste verwerking is gebleken dat niet alleen het budget 
voor voogdij/18+ onjuist verwerkt is, maar ook de kleinere budgetten Participatie nieuwe Wajong 
en begeleiding regulier excl. beschut. 

Wat ging er fout? 
De fout bestaat eruit dat in de berekening van BZK gedaan wordt alsof deze drie budgetten in het 
peiljaar 2019 in de Algemene Uitkering van het gemeentefonds waren opgenomen via het 
verdeelmodel. Feitelijk was dat toen echter niet het geval; deze drie budgetten waren toen en zijn 
nog een aparte deel binnen het gemeentefonds. 

Het gevolg van deze fout is dat in de BZK-cijfers de huidige algemene uitkering van het 
gemeentefonds van peiljaar 2019 verkeerd is berekend en daardoor ook het verschil met de 
uitkering volgens het nieuw verdeelmodel 2019. Er zijn berekeningen gemaakt om een indicatie van 
de verschillen die door deze onjuiste verwerking zijn ontstaan te krijgen. De techniek van de 
berekeningen die gemaakt zijn om tot de aangepaste herverdeeleffecten te komen en een aantal 
andere aspecten die hier mee samenhangen is uiteengezet in bijgevoegd Excel-document. De 
bijgevoegde kaartjes geven de effecten van deze correctie weer. In onze noordelijke regio’s blijkt 
vooral het effect van de voogdij/18+ tot sterke negatieve herverdeeleffecten te leiden 

Wat is er nodig? 
Herstel de fouten en kom met een gecorrigeerd herverdeeleffect zodat gemeenten weten wat hun 
werkelijk herverdeeleffect is. Voor het draagvlak van het nieuwe verdeelmodel is het belangrijk dat 
de modeluitkomsten en de daaruit voortvloeiende herverdeeleffecten begrijpelijk en uitlegbaar zijn 
voor gemeenten 
 


