
Bijlage  Verwachting over de hoogte van de Meerjarige aanvullende uitkering 
 
 

In €  
 Rekening 

2006 
Rekening 

2007
Rekening 

2008
Prognose 

2009
Prognose 

2010 
Prognose 

2011
Budget 
bijstandsuitkeringen 

2.630.897 2.612.966 2.584.314 2.590.078 2.442.529 2.399.301 

Debiteurenontvangsten 61.583 129.895 276.347 233.767 240.000 245.000 

Totaal budget 
bijstandsuitkeringen 

2.692.480 2.742.861 2.860.661 2.823.845 2.682.529 2.644.301 

Uitgaven Uitkeringen 2.776.277 2.873.808 3.102.640 3.320.439 3.346.435 3.475.940 

Budgettekort1 -83.797 -130.947 -241.979 -496.594 -663.906 -831.639 

% tekort -3,10% -4,80% -8,50% -17,60% -24,70% -31,45%

   

   
2,5% van het budget 
Eigenrisico 

67.312 68.572 71.517 70.596 67.063 66.108 

Tekort 83.797 130.947 241.979 496.594 663.906 831.639 
Mogelijke maximale 
MAU uitkering  

16.485 62.375 170.462 425.998 596.843 765.531 

 
1 Het voorspelde tekort op het I-deel loopt voor 2011 op tot ruim acht ton. Deze berekende 
verwachtingen voor de jaren 2009, 2010 en 2011 zijn als eerste gebaseerd op de verwachting dat het 
klantenaantal de komende jaren met 8% per jaar zal stijgen in verband met de huidige crisis. 
Daarnaast is momenteel de verwachting dat de macrobudget (het inkomensdeel Wet werk en bijstand) 
de komende jaren zal dalen. De verwachtingen van het groeiende aantal klanten en het krimpende 
macrobudget zijn een voorspeling op basis van de huidige prognoses, de werkelijkheid kan 
meevallen.  
 
Maximaal beschikbaar budget voor de MAU is  € 25 miljoen per jaar 
Het totale beslag op het macrobudget bedraagt jaarlijks maximaal € 25 miljoen. Als het totaal van de 
toegekende meerjarige aanvullende uitkeringen in enig jaar meer dan € 25 miljoen bedraagt, dan 
worden de uitkeringen naar rato verlaagd. Dat geldt niet voor uitkeringen als gevolg van tekorten die 
alleen door een verdeelstoornis worden veroorzaakt (en dus niet door gemeentelijke beleid), tenzij die 
uitkeringen gezamenlijk al meer dan € 25 miljoen bedragen. In dat geval worden ze wel verlaagd en 
worden de uitkeringen voor tekorten die gedeeltelijk of bijna uitsluitend worden veroorzaakt door het 
gemeentelijke beleid en de uitvoering daarvan op nul gesteld. De kans dat wij de maximale MAU 
uitkering zullen ontvangen is minimaal: er is maximaal € 25 miljoen per jaar beschikbaar voor alle 
MAU uitkeringen die worden verstrekt.  
 
Vanaf dit jaar kan een aanvraag gedaan worden voor de MAU 
Voor 2008 wordt nu beoordeeld door de toetsingscommissie WWB of gemeenten in aanmerking 
komen voor een MAU uitkering. Het ministerie spreekt nog over het eventueel met terugwerkende 
kracht uit betalen van deze MAU voor eerdere jaren. Nu zijn 2006 en 2007 alleen nog referte jaren 
waarin er een tekort van tenminste 2,5% moet zijn.  
 
 
 
 

                                                 
 


