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Meerjarige aanvullende uitkering (MAU) 
 
Op dit moment is de meerjarige aanvullende uitkering op het WWB inkomensdeel (kortweg de MAU) 
in de maak. Over deze nieuwe voorziening, bedoeld voor gemeenten die in verband met de 
toepassing van het objectief verdeelmodel meerjarig tekort komen op hun budget voor het WWB 
inkomensdeel, hebben de Staatssecretaris van SZW en de VNG afgelopen zomer afspraken gemaakt, 
waarover de Tweede Kamer bij brief van 8 september 2008 is geïnformeerd. De hoofdlijnen van de 
MAU worden geregeld in het Besluit WWB 2007. De wijzigingsvoorstellen hiertoe zijn onlangs voor 
advies aan de Raad van State gezonden. De relevante procedurevoorschriften worden opgenomen in 
de Regeling WWB. Aanvullend zal nog een Handleiding WWB worden vastgesteld, die met name 
betrekking zal hebben op het beoordelingskader. 
 
Het kabinet streeft ernaar om de MAU uiterlijk 15 februari 2009 te publiceren. Gemeenten die een 
beroep willen doen op de MAU hebben dan vervolgens tot 1 april 2009 de gelegenheid om hun 
verzoek in te dienen bij de al bestaande Toetsingscommissie WWB. Voor gemeenten is derhalve van 
belang te weten onder welke voorwaarden recht bestaat op een MAU-uitkering en aan welke eisen 
een in te dienen verzoek moet voldoen. Vanwege de nog lopende adviesaanvraag bij de Raad van 
State kan de beoogde regeling nog niet gepubliceerd worden. Wel kan u informatie worden verstrekt 
over de hoofdlijnen van de voorgestelde regeling, met het uitdrukkelijke voorbehoud dat u hieraan 
geen rechten kunt ontlenen. Deze informatie is om praktische redenen zoveel mogelijk toegespitst op 
verzoeken die in 2009 ingediend kunnen worden.  
 
Begrippen meerjarig tekort en verdeelstoornis 
 
Van een meerjarig tekort is sprake indien in elk van de drie kalenderjaren voorafgaande aan het 
kalenderjaar waarin het verzoek wordt ingediend de kosten (d.w.z. het saldo van uitgaven en 
ontvangsten) het toegekende inkomensdeel met minimaal 2,5% overstijgen en dit tekort ook aan de 
orde zal zijn in het jaar van aanvraag en de twee daarop volgende kalenderjaren. Voor een in 2009 in 
te dienen verzoek geldt derhalve dat het tekort van ten minste 2,5% zich moet hebben voorgedaan in 
2006, 2007 en 2008 en het aannemelijk is dat dit tekort zich ook in de jaren 2009, 2010 en 2011 zal 
voordoen. 
 
Van een verdeelstoornis is sprake indien het verdeelmodel in de specifieke situatie van een gemeente 
zodanig niet goed functioneert dat de gemeente niet de uitkering ontvangt die zij objectief bezien 
nodig zou hebben om de wet juist uit te voeren. 
 
Indiening van een verzoek 
 
Toekenning van een meerjarige aanvullende uitkering geschiedt niet automatisch, doch uitsluitend op 
verzoek van de betreffende gemeente. Het gemeentelijk verzoek wordt door het college van 
burgemeester en wethouders ingediend bij de Toetsingscommissie WWB. 
 
Indiening gebonden aan (fatale) termijn 
Het verzoek dient door de Toetsingscommissie WWB te zijn ontvangen in de periode van 15 februari 
tot en met 31 maart 2009. Er is sprake van een fatale termijn. Dit houdt in dat verzoeken die na 31 
maart 2009 worden ingediend niet in behandeling wordt genomen. De gemeente die in 2009 de fatale 
termijn heeft overschreden, kan overigens wel in 2010 opnieuw een verzoek indienen. De beoordeling 
van dat verzoek zal gerelateerd zijn aan een referteperiode die betrekking heeft op 2007 t/m 2009 en 
een eventuele toekenning van de MAU-uitkering kan alleen vanaf 2010 aan de orde zijn. Vanaf 2010 
zal de indieningstermijn van 1 januari tot 1 april lopen. Omdat voor de afhandeling van verzoeken om 
MAU-uitkering een relatief korte doorlooptijd beschikbaar is, verdient het aanbeveling om -waar 
mogelijk- verzoeken zo spoedig mogelijk na 15 februari 2009 in te dienen. 
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Eisen ten aanzien van het verzoek 
Voor de indiening van het verzoek dient gebruik te worden gemaakt van het door de 
Toetsingscommissie WWB ter beschikking gestelde modelformulier. Het verzoek dient vergezeld te 
gaan van onderstaande gegevens (voor een deel van deze gegevens wordt ook een model ter 
beschikking gesteld):    

• Een overzicht waaruit blijkt dat de gemeente voldoet aan de eis dat in elk van de drie 
kalenderjaren voorafgaande aan het kalenderjaar waarin het verzoek wordt ingediend de 
gemaakte kosten het toegekende inkomensdeel met minimaal 2,5% overstijgen.  

• Een analyserapport, waarin de gemeente aangeeft wat naar haar mening de mogelijke 
oorzaak van haar meerjarig tekort op het WWB inkomensdeel is.  

• Een overzicht van reeds genomen maatregelen (d.w.z. in ieder geval tijdens de zogeheten 
refertejaren) en eventueel nog te treffen maatregelen ter verbetering van het gemeentelijk 
beleid en de uitvoering daarvan.  

• Een onderbouwing waarmee de gemeente op deugdelijk wijze aannemelijk maakt dat in haar 
situatie het tekort ook in de toekomst een meerjarig karakter blijft houden.  

• Een document waaruit blijkt dat de gemeenteraad toestemt met het indienen van het 
verzoek:het is van belang dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de indiening van het 
verzoek door het college om een MAU-uitkering. 

 
Het is aan het college om aannemelijk te maken dat het gemeentelijk meerjarig tekort op het WWB 
inkomensdeel geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een verdeelstoornis. Om deze reden dient het 
college zijn verzoek om een MAU-uitkering vergezeld te laten gaan van een rapport dat een analyse 
bevat van de mogelijke oorza(a)k(en) van het meerjarig tekort. Daarnaast dient het college ook aan te 
geven welke maatregelen hij reeds heeft genomen ter verbetering van het gemeentelijk beleid en de 
uitvoering daarvan en de eventueel nog te nemen maatregelen. Indien het college beargumenteerd 
concludeert dat het meerjarig tekort (mogelijk) door alleen een verdeelstoornis wordt veroorzaakt, 
meldt hij dat er geen maatregelen worden of zijn genomen.  
 
Indien de gemeente ten tijde van de indiening van haar verzoek in 2009 nog niet beschikt over 
definitieve, door haar accountant gecertificeerde gegevens over kalenderjaar 2008, mag de gemeente 
ten behoeve van de indiening van het verzoek gebruik maken van de gegevens die zij via het beeld 
van de uitvoering (voorheen het voorlopig verslag over de uitvoering) voor 1 maart 2009 bij het 
ministerie van SZW indient. De gegevens over de twee andere jaren dienen overeen te komen met de 
door de accountant gecertificeerde sisa-verantwoording, die de gemeente heeft afgelegd via de 
bijlagen bij haar betreffende jaarrekeningen.  
 
Middelgrote gemeenten (30.000-40.000 inwoners) behoeven geen rekening te houden met 
vermenigvuldigingsfactor die bij de berekening van de uitkering door de Toetsingscommissie WWB 
wel wordt toegepast.  
 
Indien in 2006 niet de verzoekende gemeente maar het samenwerkingsverband waarvan zij 
onderdeel uitmaakte door SZW werd gefinancierd, worden - voor de beoordeling of voldaan wordt aan 
de eis dat de verzoekende gemeente ook in 2006 een tekort heeft gehad van ten minste 2,5% - de 
kosten van en het toegekende budget voor het WWB inkomensdeel aan het samenwerkingsverband 
naar rato van het gemiddelde jaarvolume over de gemeenten in het samenwerkingsverband verdeeld.  
 
Indien na 1 januari 2006 sprake is geweest van een gemeentelijke herindeling, worden de 
heringedeelde gemeenten alleen tot de MAU toegelaten als in elk jaar van de referteperiode (2006 t/m 
2008) voor de herindeling minstens een van de gemeenten die in de nieuwe gemeente opgegaan is 
een budget ontving met toepassing van het objectief verdeelmodel. Voor de bepaling van de 
overschotten/tekorten in de jaren voor herindeling worden de gegevens van de individuele gemeenten 
die zijn samengegaan opgeteld. Net als bij middelgrote gemeenten geldt ook hier dat de 
samengevoegde gemeente slechts een beroep kan doen op (en ook mee betaalt aan) de aanvullende 
uitkering voor het deel van haar budget dat objectief bepaald is. 
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Behandelproces van een verzoek 
 
Pre-toets door de Toetsingscommissie WWB 
Bij een tijdig ingediend verzoek om een MAU-uitkering voert de Toetsingscommissie WWB binnen drie 
weken een pre-toets uit om te beoordelen of het verzoek voor inhoudelijke behandeling in aanmerking 
komt. De Toetsingscommissie WWB beoordeelt in dit verband of de gemeente: 

• Voldoet aan de eis dat de gemaakte kosten van bijstand in de periode van 2006 tot en met 
2008 in elk van die jaren minimaal 2,5% meer hebben bedragen dan de over dezelfde jaren 
toegekende budgetten voor het WWB-inkomensdeel;  

• Het vereiste analyserapport omtrent de mogelijke oorzaak van haar meerjarig tekort op het 
WWB inkomensdeel heeft bijgevoegd;  

• Het vereiste overzicht m.b.t. getroffen en eventueel nog te treffen verbetermaatregelen heeft 
bijgevoegd;  

• Op deugdelijke wijze aannemelijk maakt dat in haar situatie het tekort ook in de toekomst een 
meerjarig karakter blijft houden;  

• Een document heeft bijgevoegd waaruit blijkt dat de gemeenteraad toestemt met het indienen 
van het verzoek. 

 
De pre-toets houdt meer in dan alleen de toets of de gemeente aan alle formele (vorm)voorschriften 
voldoet. M.b.t. de analyse van de mogelijke oorzaak/oorzaken van het tekort, het toekomstige karakter 
van het tekort en de genomen en nog te treffen verbetermaatregelen, zal de Toetsingscommissie 
WWB scherp beoordelen dat sprake is van een degelijke en overtuigende onderbouwing door de 
gemeente.  
 
Aan een positieve uitkomst van de pre-toets kan de gemeente geen uitkeringsrechten ontlenen. Een 
positieve uitkomst geeft de gemeente alleen de garantie dat haar verzoek inhoudelijk beoordeeld gaat 
worden, maar nog niet de zekerheid dat zij ook voor de meerjarige aanvullende uitkering in 
aanmerking komt. Eerst op basis van de uitkomsten van de inhoudelijke toets kan worden vastgesteld 
of de gemeente recht heeft op de meerjarige aanvullende uitkering en zo dat het geval is, in welke 
omvang en onder welke voorschriften dat recht toegekend kan worden. 
 
Indien de pre-toets negatief uitvalt, adviseert de Toetsingscommissie WWB aan de minister van SZW 
om de betreffende gemeente niet toe te laten tot de voorziening van de meerjarige uitkering. De 
beslissing van de minister van SZW is vatbaar voor bezwaar en beroep. 
 
Inhoudelijk onderzoek door de Inspectie Werk en Inkomen 
Wanneer de Toetsingscommissie WWB heeft geconcludeerd dat een ontvangen verzoek om een 
MAU-uitkering voldoet aan de gestelde toegangseisen, wordt overgegaan tot een inhoudelijke 
beoordeling ervan. Het onderzoek naar de mogelijke oorzaken van het meerjarig tekort wordt in 
opdracht van de Toetsingscommissie WWB uitgevoerd door de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). IWI 
gaat in dit verband een nieuwe taak uitvoeren, waarbij géén sprake is van een toezichtstaak. 
Op basis van het uitgangspunt dat het verdeelmodel weliswaar niet perfect is maar wel goed werkt, zal 
in alle gevallen het beleid en de uitvoering van de gemeente kritisch worden beoordeeld op mogelijke 
verbetering. Dit neemt niet weg dat ook een oriëntatie uitgevoerd zal worden m.b.t. de mogelijke 
relatie tussen het gemeentelijk tekort en de wijze waarop het verdeelmodel uitwerkt voor de 
betreffende gemeente. Op dit moment is nog niet bekend op welke wijze die oriëntatie georganiseerd 
zal worden. 
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De beoordeling door IWI geschiedt primair op aspecten die een directe relatie hebben met uitgaven en 
ontvangsten in het kader van het WWB inkomensdeel, zoals beperking van de instroom, bevordering 
van de uitstroom, fraudeaanpak etc. Om erop te kunnen vertrouwen dat tegenover de bijdrage uit de 
collectieve middelen een duurzame verbetering van de uitvoering staat, zal de Toetsingscommissie 
verder beoordelen dat de door de gemeente aangereikte verbeteringen in de uitvoering ingebed 
worden in een breder gemeentelijke beleid, waarbij in aanpalende gemeentelijke beleidsterreinen 
zichtbaar moet zijn dat de gemeentelijke aanpak prioriteit heeft; de aanpak moet een speerpunt zijn in 
het collegebeleid.  
 
In dat verband kan onder meer worden beoordeeld wat de gemeente zelf heeft gedaan om de lokale 
werkgelegenheid te bevorderen. Voor zover aanwezig, kan bij het onderzoek ook rekening worden 
gehouden met relevante rapporten over de gemeentelijke uitvoering van de WWB. Gedacht kan 
worden aan bijvoorbeeld rapporten van de gemeentelijke Rekenkamer(functie), de commissie van de 
rekeningen van de gemeenteraad, de Visitatiecommissie van Divosa, een of meer Benchmarks of van 
ingehuurde externe bureaus. Ook de Bijstandswijzer van Divosa kan nuttige informatie opleveren. 
 
De beoordeling van het beleid en uitvoering van de gemeente kan plaatsvinden op basis van de 
volgende aspecten: 

• Effecten van beleid en uitvoering ter beperking van de instroom (poortwachterfunctie, 
samenwerking in de keten);  

• Effecten van beleid en uitvoering ter bevordering van de uitstroom (de re-
integratieverordening, samenwerking in de keten en het ontheffingenbeleid als bedoeld in 
artikel 9, tweede lid, van de WWB);  

• Het beleid dat is neergelegd in de afstemmingsverordening (artikelen 8, eerste lid, onderdeel 
b en 18 van de WWB);  

• Fraudebeleid van de gemeente en de wijze waarop dat beleid in de uitvoering wordt 
vormgegeven (fraude-alertheid, controle, opsporing en afdoening);  

• De mate waarin de gemeente gebruik maakt van de mogelijkheden van de WWB tot 
terugvordering van ten onrechte verstrekte bijstand;  

• De inspanningen van de gemeente om terugvorderingen daadwerkelijk te innen;  
• De mate waarin de gemeente gebruik maakt van de mogelijkheden van de WWB tot verhaal 

van bijstand;  
• De inspanningen van de gemeente om daadwerkelijk verhaal van bijstand te realiseren;  
• Het beleid dat is neergelegd in de toeslagenverordening (artikel 8, eerste lid, onderdeel c van 

de WWB). 
In het licht van het groeimodel heeft deze opsomming geen limitatief karakter. Het staat IWI vrij om in 
individuele situaties afwijkende aspecten te beoordelen. Aldus ontstaat een leerproces om te komen 
tot een “harde” toetsing. De opsomming maakt de beoordeling voorspelbaar.  
 
De wijze waarop de gemeente haar uitvoering organiseert behoort tot de autonome taak van de 
gemeente. Het onderzoek van IWI richt dan ook op de effecten van het beleid en uitvoering van de 
gemeente en niet op de wijze waarop zij haar uivoering heeft georganiseerd. Indien evenwel blijkt dat 
een gemeente de uitvoering aantoonbaar niet op orde heeft door te weinig beleid te voeren, geen 
(risico)managementinformatie tot zich te nemen of aantoonbaar te weinig fte’s in te zetten, is het aan 
de Toetsingscommissie om daar in haar beoordeling over de toekenning van een meerjarige uitkering 
uitdrukkelijk rekening mee te houden 
 
Het uitgevoerde onderzoek leidt voor de mogelijke oorzaak van het meerjarig tekort tot een van de 
volgende conclusies: 

• Aangenomen kan worden dat het meerjarige tekort (nagenoeg) volledig het gevolg is van 
(exact geduide) verdeelstoornissen;  

• Aangenomen kan worden dat het meerjarige tekort het gevolg is van een combinatie van 
verdeelstoornissen en gemeentelijke uitvoering;  

• Aangenomen kan worden dat de uitvoering de belangrijkste veroorzaker is van het meerjarige 
tekort. 
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• IWI rapporteert haar onderzoeksbevindingen voor 1 september 2009 aan de 

Toetsingscommissie WWB, die vervolgens de minister van SZW adviseert over de te nemen 
beslissing. In haar rapport van bevindingen zal IWI in ieder geval de volgende aspecten 
toelichten: 

• Wat haar conclusies zijn ten aanzien van de mogelijke oorzaak van het meerjarig tekort;  
• Op grond van welke bevindingen en overwegingen zij tot die conclusie is gekomen;  
• Of de gemeente naar haar oordeel zodanige verbeteringen in het vooruitzicht stelt dat in 

financieel opzicht gesproken kan worden van maximaal haalbare effecten;  
• Of de aannemelijk geachte verdeelstoornis concreet kan worden geduid;  
• Welke voorwaarden gericht op de verbetering van het beleid en de uitvoering van de 

gemeente, naar haar oordeel, in ieder geval aan de uitkering verbonden zullen moeten gaan 
worden. 

Als bijlage voegt IWI de door het college op schrift gestelde opvatting over het rapport van 
bevindingen van IWI bij. IWI zendt haar rapport met bijlage in afschrift aan de verzoekende gemeente 
en aan de Rfv. 
 
Verbetering van beleid en uitvoering 
 
In de situaties waarin aangenomen kan worden dat de uitvoering mede debet is aan het tekort, kan de 
MAU-uitkering alleen worden verstrekt indien de gemeente bereid is haar beleid en uitvoering te 
verbeteren. Daartoe maakt IWI - in opdracht van de Toetsingscommissie WWB - afspraken met het 
college van burgemeester en wethouders, welke afspraken door de gemeenteraad bekrachtigd dienen 
te worden. De gemeente stelt hiertoe een verbeterrapport op dat ten minste bevat de concrete 
verbeteracties die de gemeente gaat uitvoeren, de termijn waarbinnen die verbeteringen gerealiseerd 
dienen te zijn, de financiële effecten die daarvan naar verwachting uitgaan alsmede de frequentie en 
wijze waarop de gemeente ten minste eenmaal per jaar inzicht verschaft aan IWI, en daarmee ook 
aan de Toetsingscommissie WWB over de voortgang van de uitvoering van haar verbeterrapport. 
Indien de gemeente niet bereid is haar beleid en uitvoeringsresultaten te verbeteren, dan leidt dat tot 
een afwijzing van het verzoek. 
 
Berekening en uitbetaling van de uitkering 
 
Relevant tekort 
Het gemiddelde tekort in euro’s over de jaren 2006 tot en met 2008 is het relevante tekort dat de basis 
vormt voor de berekening van de in 2009 toe te kennen MAU-uitkeringen. Is het bij de pre-toets 
toegestaan om voor 2008 uit te gaan van voorlopige en niet door de accountant gecertificeerde 
gegevens, bij de berekening van de uitkering wordt uitsluitend uitgegaan van de door de accountant 
gecertificeerde sisa-verantwoording, die de gemeente heeft afgelegd via de bijlagen bij haar 
betreffende jaarrekeningen. Bij de berekening van het gemiddelde tekort over de referteperiode wordt 
een eventuele incidentele aanvullende uitkering in die periode buiten beschouwing gelaten.  
 
Eigen bijdrage gemeente 
Het vastgestelde relevante tekort wordt verminderd met de eigen bijdrage. De gemeentelijke eigen 
bijdrage is afhankelijk van de mate waarin het tekort van een gemeente veroorzaakt wordt door 
verdeelstoornissen dan wel het beleid en de uitvoering van de gemeente. De eigen bijdrage wordt 
berekend over het gemiddeld op objectieve maatstaven toegekende budget in de referteperiode. 
 
De Toetsingscommissie WWB stelt de eigen bijdrage als volgt vast:  

• 2,5%, indien aangenomen kan worden dat het meerjarige tekort (nagenoeg) volledig het 
gevolg is van (exact geduide) verdeelstoornissen;  

• 5%, indien aangenomen kan worden dat het meerjarige tekort het gevolg is van een 
combinatie van verdeelstoornissen en gemeentelijke uitvoering;  

• 7,5% aangenomen kan worden dat de uitvoering de belangrijkste veroorzaker is van het 
meerjarige tekort. 
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De gedifferentieerde eigen bijdrage kan ertoe leiden dat een gemeente wel voldoet aan de eis om een 
aanvraag te kunnen indienen maar geen recht blijkt te hebben op een MAU-uitkering. Dit kan in 2009 
bijvoorbeeld aan de orde zijn indien het relevante tekort van een gemeente over de periode 2006 t/m 
2008 op 3,5% wordt vastgesteld en uit het IWI-onderzoek blijkt dat het meerjarige tekort het gevolg is 
van een combinatie van verdeelstoornissen en gemeentelijke uitvoering. 
 
Duur van de uitkering 
De MAU-uitkering wordt toegekend voor drie jaar. Indien na afloop van deze termijn nog een 
toekomstig tekort resteert, kan de gemeente een nieuw verzoek tot een MAU-uitkering indienen. De 
komende tijd zal bezien worden of het mogelijk is om te regelen dat gemeenten waarvan kan worden 
aangenomen dat het tekort volledig het gevolg is van (exact geduide) verdeelstoornissen, niet na drie 
jaar opnieuw een verzoek tot een MAU-uitkering hoeven in te dienen. Op basis van een tussentijdse 
beoordeling door de Toetsingscommissie WWB zou de hoogte van de MAU-uitkering voor de 
volgende drie jaar kunnen worden bepaald (tenzij natuurlijk geconstateerd wordt dat het tekort minder 
dan 2,5% bedraagt). 
 
Afbouw van de MAU-uitkering 
Indien aangenomen kan worden dat het meerjarige tekort (nagenoeg) volledig het gevolg is van (exact 
geduide) verdeelstoornissen blijft de uitkering op het vastgestelde niveau. Deze uitkering wordt niet 
afgebouwd. 
 
In alle andere gevallen wordt de uitkering in het tweede en derde jaar afgebouwd. De afbouw heeft 
alleen betrekking op dat deel van het tekort waarvoor is vastgesteld dat er ruimte is het weg te werken 
door verbetering van het beleid en de uitvoering van de gemeente. De afbouw bedraagt respectievelijk 
1/6e en 1/3e als het tekort gedeeltelijk veroorzaakt wordt door het beleid en de uitvoering van de 
gemeente. De afbouw bedraagt respectievelijk 1/3e en 2/3e als het tekort bijna uitsluitend door het 
beleid en de uitvoering van de gemeente wordt veroorzaakt. 
 
Correctie middelgrote gemeenten 
Middelgrote gemeenten kunnen alleen aanspraak maken op een MAU-uitkering naar rato van het deel 
dat hun budget objectief wordt verdeeld. Omdat de ondergrens voor gedeeltelijke toepassing van 
objectieve verdeelmaatstaven al een enkele keer gewijzigd is en mogelijk ook in de toekomst nog kan 
wijzigen, vindt een correctie plaats door de uitkering te vermenigvuldigen met het aandeel dat in het 
jaar van aanvraag objectief is verdeeld. 
 
Ter toelichting het volgende voorbeeld: als een gemeente met 32.500 inwoners in 2009 een aanvraag 
indient en een uitkering ontvangt, dan wordt die met 50% vermenigvuldigd (een gemeente met 32.500 
inwoners ontvangt haar budget in 2009 voor de helft op basis van objectieve verdeling en voor de helft 
op basis van historische verdeling). 
 
Correctie in verband met maximaal beschikbaar budget van € 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, 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. 
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Uitbetaling van de uitkering 
De betaling van de MAU-uitkering geschiedt op jaarbasis, ter aanvulling op het jaarlijks budget voor 
het WWB inkomensdeel. De jaarlijks te verstrekken MAU-uitkeringen komen ten laste van het 
macrobudget WWB inkomensdeel van het jaar erna. Uitbetaling aan gemeenten van de meerjarige 
aanvullende uitkeringen kan derhalve, van jaar op jaar, pas geschieden wanneer het rijk over de 
beschikking heeft over het betreffende macrobudget. Dit betekent dat een meerjarige aanvullende 
uitkering altijd achteraf, na afloop van het kalenderjaar, wordt uitbetaald. De betaalbaarstelling zal 
plaatsvinden in het eerste kwartaal van het kalenderjaar direct volgend op het kalenderjaar waarop de 
betaling betrekking heeft. 
 
Advisering door de toetsingscommissie WWB 
 
De Toetsingscommissie WWB is belast met de advisering aan de minister van SZW over de te nemen 
beslissing op het door de gemeente ingediende verzoek. Analoog aan de regeling m.b.t. de 
incidentele aanvullende uitkering, is sprake van een “zwaarwegende advisering” door de 
Toetsingscommissie WWB. Dat wil zeggen dat haar adviezen formeel niet bindend zijn maar dat de 
minister van SZW daarvan slechts met redenen omkleed (in positieve of negatieve zin) kan afwijken. 
Op basis van het rapport van bevindingen en de opvatting daaromtrent van de gemeente stelt de 
Toetsingscommissie haar advies aan de Minister van SZW op.  
 
Beslissing Minister SZW 
 
Op advies van de Toetsingscommissie WWB beslist de minister van SZW op het verzoek van de 
gemeente. Deze beslissing is vatbaar voor bezwaar en beroep. De uitkering wordt bij de beslissing op 
het verzoek voor de (gehele) periode van drie jaar vastgesteld. Optredende externe factoren of 
feitelijke tekorten tijdens de duur van de uitkering leiden in beginsel niet tot herziening van de 
toegekende uitkering. Daarnaast kan vermindering of intrekking van de uitkering aan de orde zijn 
indien de gemeente de aan de uitkering verbonden voorwaarden niet juist en/of niet tijdig naleeft. 
 
In alle gevallen waarin het meerjarig tekort op het budget voor het WWB inkomensdeel niet uitsluitend 
door verdeelstoornissen wordt veroorzaakt, is de gemeente gehouden haar beleid en uitvoering te 
verbeteren. Mede op basis van het rapport van bevindingen van IWI en de bevindingen van de 
verzoekende gemeente, adviseert de Toetsingscommissie WWB de minister van SZW over de aan de 
uitkering te verbinden voorwaarden gericht op verbetering van de uitvoering van de WWB. Indien aan 
de meerjarige aanvullende uitkering voornoemde voorwaarden worden verbonden, wordt in de 
toekenningsbeschikking tevens vastgesteld met welke frequentie en op welke wijze de gemeente 
rapport over de naleving van bedoelde voorwaarden.  
 
Zorgvuldige toepassing MAU-uitkering 
 
De solidariteit tussen gemeenten vraagt om een zeer zorgvuldig proces en een zeer zorgvuldige 
beoordeling van verzoeken om een meerjarige aanvullende uitkering. Zowel op systeemniveau als ten 
aanzien van de behandeling van individuele verzoeken zijn zorgvuldigheidswaarborgen ingebouwd. 
De waarborg op systeemniveau is geregeld via de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv), die in 
dezen een andere rol krijgt dan hij heeft in het kader van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet. 
De zorgvuldige behandeling van individuele verzoeken wordt geborgd door de onafhankelijke positie 
van de Toetsingscommissie WWB en de aan de IWI-inspecteurs te stellen kwaliteitseisen.  
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Positie kleine(re) gemeenten 
 
Voor gemeenten tot 30.000 inwoners geldt dat hun budgetten louter op basis van historische uitgaven 
worden toegekend. Weliswaar kan voor deze gemeenten een vertraging optreden waarin 
lastenontwikkelingen hun doorvertaling krijgen in de nieuwe budgetten, maar dat zijn niet de 
verdeelstoornissen waarvoor de MAU-uitkering is bedoeld. Het kabinet deelt de uitkomsten van de 
bestuurlijke toets en het oordeel van de Rfv dat het niet terecht is om deze gemeenten aanspraak te 
laten maken op de meerjarige aanvullende uitkering, met de aantekening dat daartegenover staat dat 
het redelijk is dat deze gemeenten dan ook niet behoeven mee te betalen aan de MAU-uitkering ten 
behoeve van de andere gemeenten. Naar analogie geldt voor middelgrote gemeenten, voor wie het 
budget slechts ten dele objectief wordt bepaald, dat zij slechts in beperkte mate in aanmerking komen 
voor een aanvullende uitkering en daarom ook in beperkte mate meebetalen aan de meerjarige 
aanvullende uitkering.  
 
Samenloop incidentele- en meerjarige aanvullende uitkering uitgesloten 
 
De aanvullende uitkering voor een incidenteel tekort van ten minste 10 % zal blijven bestaan. Eerst 
indien de gemeente gedurende 3 aaneengesloten jaren een tekort op het WWB inkomensdeel heeft 
gehad van ten minste 2,5 % en na het verstrijken van deze periode aannemelijk is dat dit tekort zich 
nog ten minste in drie aaneengesloten jaren zal voortzetten, is sprake van een meerjarig tekort en kan 
de gemeente een beroep doen op de meerjarige aanvullende uitkering. 
 
Zolang geen sprake is van een meerjarig tekort kan de gemeente bij een jaarlijks tekort van minimaal 
10 % een beroep doen op de incidentele aanvullende uitkering (IAU). Zodra sprake is van een 
meerjarig tekort kan de gemeente uitsluitend een beroep doen op de MAU-uitkering en heeft zij, bij 
een tekort van meer dan 10%, geen keuze tussen de incidentele- en meerjarige aanvullende uitkering. 
Het is van belang dat bij een meerjarig tekort op het WWB inkomensdeel onderzoek wordt gedaan 
naar de mogelijke oorzaak ervan en dat, daar waar nodig, het gemeentelijk beleid en de uitvoering 
ervan worden verbeterd. Gemeenten die budget ontvangen op basis van historische uitgaven komen 
niet in aanmerking voor een meerjarige aanvullende uitkering. Om die reden kan samenloop tussen 
de incidentele en meerjarige aanvullende uitkering voor hen niet aan de orde zijn en geldt voor hen 
dan ook geen beperking in het aantal jaren waarin zij een beroep kunnen doen op de incidentele 
aanvullende uitkering.  
 
Het bovenstaande laat onverlet dat een gemeente in 2009 feitelijk wel voor beide voorzieningen een 
verzoek kan indienen: voor 1 april 2009 kan de gemeente vanaf 2009 een verzoek indienen voor een 
MAU-uitkering en voor 1 augustus 2009 kan diezelfde gemeente (mits zij aan de voorwaarden 
voldoet) nog een verzoek indienen voor een IAU-uitkering over 2008.  


