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Het project Wet Werk en Bijstand 65+
In de eerste helft van 2005 startte het project Wet Werk en Bijstand 65+ (hierna:

WWB 65+). In het kader hiervan heeft de SVB vanaf de eerste helft van 2006 van

een aantal gemeenten de uitvoering van de WWB voor 65-plussers overgenomen.

Belangrijke doelen van het project zijn het verbeteren van de dienstverlening aan

de klant (met als resultaat lastenverlichting voor de burger), terugdringen van het

niet-gebruik van de WWB door deze groep en het vergroten van de efficiency en

de kostendoelmatigheid bij de uitvoering van deze regeling. Dat past in de filosofie

van gemeenten die in toenemende mate klantgerichter willen (en moeten) werken.

Dat is ook de visie die de SVB op haar rol heeft: midden in de samenleving, in

dienst van de samenleving. In het belang van de burger streeft de SVB ernaar de

beste, servicegerichte en omgevingsbewuste uitvoerder van persoonsgebonden

financiële regelingen van de overheid te zijn. De uitvoering van de WWB voor

65-plussers past in dit streven.

Waarom het project WWB 65+?
Het terugdringen van armoede en de lastenverlichting voor de burger staan hoog

op de politieke agenda. In toenemende mate vormt de groep 65-plussers, zo blijkt

onder meer uit het onderzoek ‘Verborgen Armoede’ van hetVerwey-Jonker

Instituut, een extra kwetsbare groep wat hun inkomenspositie betreft. Zonder aan-

vullend inkomen – mogelijk via de Wet Werk en Bijstand – kunnen mensen uit die

groep met een onvolledig AOW-pensioen in grote financiële problemen komen.

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat in het bijzonder bij de generatie 65-plussers een

psychologische drempel bestaat om bijstand aan te vragen. Dit kan leiden tot niet-

gebruik. Bovendien hebben gemeenten – als uitvoerders van de WWB – hun

handen vol aan onder meer het terugleiden van bijstandsgerechtigden naar de

arbeidsmarkt in het kader van deze wet. Uit het oogpunt van een doelmatige uit-

voering ligt het in de rede om de voornamelijk administratieve werkzaamheden

van de WWB 65+ uit te besteden. Dit waren in het kort de overwegingen om het

project WWB 65+ te starten.

1. Inleiding

Hoofdstuk 1
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Doel evaluatie
Het doel van deze evaluatie is inzicht geven in de resultaten van het project.

Zijn de doelstellingen gehaald, wat is er bereikt, wat hebben gemeenten en SVB

hier van geleerd, en welke knelpunten blijven er nog over en hoe moeten we nu

verder?

Een neveneffect van het project WWB 65+ is dat er veel ervaring is opgedaan met

samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeenten en een ZBO, het afstemmen van

de werkprocessen en de communicatie, informatievoorziening en verantwoording.

Deze elementen zijn ook opgenomen in de evaluatie.

Conclusie in het kort
Deze evaluatie pretendeert geen harde (eind)conclusie te trekken. Daarvoor is het

te vroeg en zijn aanvullende gegevens nodig. Op grond van de klanttevredenheids-

onderzoeken is wel duidelijk dat vrijwel alle betrokken burgers tevreden zijn, in

het bijzonder over het verloop van de betalingen sinds die door SVB worden

gedaan, en over de bereikbaarheid en de informatievoorziening. Ook zijn er aan-

wijzingen dat deze vorm van uitvoering kostenefficiënt werkt en dat de psycho-

logische drempel voor het aanvragen van bijstand hiermee wordt weggenomen.

Dat biedt perspectief voor burgers én gemeenten. Dit blijkt ook uit het feit dat het

aantal deelnemende gemeenten inmiddels is opgelopen van zes (medio 2006) naar

circa zestig in 2008.
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Doelstellingen
Het project WWB 65+ is in 2005 begonnen met acht gemeenten:Almere, Cuijk,

Den Haag, Eindhoven, Noordoostpolder,Tilburg,Winterswijk en Zoetermeer.

Daarvan hebben de gemeenten Tilburg en Almere zich in een later stadium om

verschillende redenen teruggetrokken. De overige gemeenten hebben vanaf de

eerste helft van 2006 de uitvoering van de WWB voor 65-plussers daadwerkelijk

overgedragen aan de SVB.

Het project WWB 65+ had de volgende doelstellingen:

• Verbeteren van de dienstverlening aan de burger door integratie van

dienstverlening.

• Terugdringen van het niet-gebruik voor een kwetsbare groep, namelijk ouderen

die mogelijk onder het bestaansminimum zouden komen.

• Verlagen van de uitvoeringskosten, door schaalvergroting en specialisatie,

zowel aan de kant van de SVB (uitkeringsverstrekking) als voor gemeenten

(activering van personen jonger dan 65 jaar).

Het dienstverleningsconcept in het project WWB 65+
Het dienstverleningsconcept in het project WWB 65+ werkt als volgt: zes

maanden voordat een inwoner van Nederland 65 wordt, start de SVB de aanvraag-

procedure voor de AOW. Is er sprake van een ‘gekorte AOW’, dan stuurt de SVB

een eenvoudig stroomschema. Met dit stroomschema kan de klant snel duidelijk-

heid krijgen of mogelijk recht op bijstand bestaat. Is dat het geval, dan neemt de

SVB naast de AOW-aanvraag ook de WWB-aanvraag in behandeling. De SVB

biedt de bijstand als het ware op een presenteerblaadje aan. De SVB beoordeelt

vervolgens beide aanvragen aan de hand van de wettelijke vereisten.Wordt bijstand

toegekend, dan verzorgt de SVB de volledige verdere uitvoering: de uitbetaling,

de rechtmatigheidscontrole, het beheer en zo nodig beroep, bezwaar en terug-

vordering en verhaal.

Context van het project
Armoedebestrijding en het terugdringen van niet-gebruik staat hoog op de

agenda van politiek en beleidsmakers. Onder meer de moties van tweede kamerlid

mevrouw Koser Kaya en de begin 2007 uitgebrachte publicatie ‘Verborgen

Armoede’ van hetVerwey-Jonker Instituut laten dit zien. Uit dit laatste onderzoek

blijkt ook dat de groep 65-plussers extra kwetsbaar is aangezien zij minder een-

voudig in aanvullend inkomen kunnen voorzien.

Hoofdstuk 2

2. Doelstellingen, uitwerking en context
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Mensen met een onvolledig AOW-pensioen kunnen zonder aanvullend inkomen

snel in grote financiële problemen komen.

Het terugleiden naar de arbeidsmarkt is in de WWB een zeer belangrijk element.

Dit is voor 65-plussers niet aan de orde. Maar voor de groep bijstandsgerechtigden

onder de 65 jaar hebben gemeenten in het kader van de activering alle beschikbare

capaciteit nodig. Het is voor gemeenten aantrekkelijk om de doelgroep 65-plussers,

waarvoor de taken in hoge mate administratief van aard zijn, buiten het reguliere

werkproces te brengen. Daarnaast kan het samenbrengen van administratieve taken

bij een voldoende omvang tot schaalvoordelen leiden.

De WWB heeft geleid tot een grotere financiële verantwoordelijkheid voor

gemeenten. Kostendoelmatigheid is daarmee een belangrijke prikkel geworden.

Het project speelt hierop in door efficiencyvergroting in de uitvoering als gevolg

van schaalvergroting na te streven.
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De hoofddoelstelling van het project WWB 65+ is de klant (= de burger)
centraal stellen. Dit gebeurt in de eerste plaats door de dienstverlening
aan de burger te verbeteren en in de tweede plaats door niet-gebruik te
voorkomen en terug te dringen. De vragen in deze evaluatie zijn dus:
is volgens de burger de dienstverlening met het project WWB 65+
verbeterd en is het niet-gebruik minder geworden?

Verbeteren van de dienstverlening
Het verbeteren van de dienstverlening aan de burger is op verschillende manieren

te meten.Ten eerste door het de betrokken mensen zelf te vragen in een klant-

tevredenheidsonderzoek. In november 2006 en juni 2007 zijn deze onderzoeken

uitgevoerd.Ten tweede is het aantal klachten van burgers indicatief voor de

kwaliteit van dienstverlening.Ten slotte is een al dan niet verbeterde dienst-

verlening af te lezen aan het aantal bezwaar- en beroepszaken, vooral die zaken

die hebben geleid tot een herziening van de beslissing.

Klanttevredenheidsonderzoeken
De klanttevredenheidsonderzoeken zijn in november 2006 en juni 2007 door

bureau Interview-NSS uitgevoerd met behulp van telefonische interviews.

In november 2006 was het aantal respondenten relatief laag. In totaal zijn toen

282 klanten ondervraagd. Het onderzoek van juni 2007 is gehouden onder ruim

9.000 klanten.

Dit zijn de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek. Het percentage geeft

aan hoeveel van de respondenten positief zijn over het genoemde onderdeel.

Klanttevredenheidsonderzoeken November 2006 Juni 2007

Algehele tevredenheid 90%, N=149 90%, N=570

Telefonische dienstverlening 81%, N=32 84%, N=100

Overdrachtsbrief 93%, N=190 –

Overige schriftelijk contact – 82%, N=34

Huisbezoek 100%, N=16 100%, N=5

Betaling 96%, N=199 –

Bereikbaarheid 83%, N=165 89%, N=5700

3. De klant centraal

Hoofdstuk 3
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Klanttevredenheidsonderzoek november 2006
Kijken we naar de tevredenheid over alle klantkanalen en vestigingen heen, dan is

90% van de klanten tevreden. Over de telefonische dienstverlening is 81% positief.

Een aantal klanten was niet tevreden over de snelheid waarmee wordt doorver-

bonden naar de juiste medewerker. Er zijn maatregelen doorgevoerd om dit te

verbeteren.

Met huisbezoek heeft maar een klein deel van de klanten te maken.

Deze bezoeken worden afgelegd wanneer het voor de klant lastig is het aanvraag-

formulier in te vullen (bijvoorbeeld door een taalprobleem, ziekte of handicap).

De SVB biedt dan ondersteuning bij het invullen, bij de klant thuis.Alle respon-

denten die hier mee te maken hebben gehad, zijn tevreden over het geheel van

het huisbezoek.

Aan alle respondenten is gevraagd of ze de brief hebben ontvangen over de

overdracht van de gemeente naar de SVB. 78% beantwoordt deze vraag positief.

Van de klanten die de vraag bevestigend heeft beantwoord, is 93% tevreden over

de informatie in de brief. Op de vraag of de klant naast deze brief nog ander

schriftelijk contact heeft gehad, antwoordt slechts 3% (8 respondenten)

bevestigend. Het belangrijkste aspect dat de tevredenheid bepaalt is de afwikkeling.

Van de respondenten is 96% tevreden over het verloop van de betaling sinds de

overname door de SVB. Over de bereikbaarheid is 83% van alle respondenten

tevreden. Duidelijk is dat de reisafstand en de telefonische bereikbaarheid qua

tevredenheid het laagste scoren.

Klanttevredenheidsonderzoek juni 2007
In juni 2007 heeft de SVB een tweede klanttevredenheidsonderzoek gehouden

onder AOW’ers die een WWB-uitkering van de SVB ontvangen. Hieruit blijkt dat

klanten nog steeds tevreden zijn over hun contacten met de SVB. Dit onderzoek

is gehouden onder ruim 9.000 klanten. Een op de vier klanten beoordeelt de

dienstverlening als zeer goed/uitstekend, net als in 2006. In totaal is 90% van alle

klanten tevreden.

De klant heeft, inclusief de overdrachtsbrief, vooral ervaring met schriftelijk

contact met de SVB (34%). Dat is een daling ten opzichte van 2006: toen had 49%

van de klanten ervaring met schriftelijk contact met de SVB.Tijdens dit onderzoek

is niet gevraagd naar de tevredenheid over de overdrachtsbrief, maar alleen naar de
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tevredenheid over ander schriftelijk contact. Het percentage tevredenheid over

deze brieven is 82%. Dit tevredenheidspercentage is niet te vergelijken met het

percentage tevreden klanten over de brieven in november 2006, omdat het in dat

onderzoek over de overdrachtsbrief ging. De toon van de brief wordt positief

beoordeeld, maar snelheid van reactie en afhandeling worden lager beoordeeld.

Over de telefonische informatievoorziening is 84% van de respondenten tevreden.

Van de ondervraagden heeft 18% telefonisch contact gehad met de SVB.

Vriendelijkheid van de medewerker wordt het beste gewaardeerd.

Over de bereikbaarheid van de SVB-kantoren waren de klanten tevredener dan in

het onderzoek van 2006.Van de klanten is 11% niet tevreden over de bereikbaar-

heid doordat de reisafstand als te groot wordt beoordeeld, tegenover 17% in 2006.

Met huisbezoek hebben slechts 5 klanten te maken gehad. Deze waren allen

tevreden. Over e-mail zijn geen onderzoeksgegevens. In 2007 heeft 54% van de

klanten geen contact met de SVB gehad over de WWB, tegenover 39% in 2006.

Klachten en bezwaarschriften
Het aantal klachten en bezwaarschriften is een indicatie voor de kwaliteit van de

dienstverlening, maar niet meer dan dat. In 2006 zijn geen klachten ontvangen

van personen met een WWB-uitkering die door de SVB is verstrekt. Ook zijn via

de Nationale Ombudsman en van gemeenten bij de SVB geen klachten binnen-

gekomen. Het aantal klachten is opvallend laag. Er wordt daarom gezocht naar

andere middelen om klachten te signaleren of naar prikkels om de dienstverlening

verder te verbeteren. In een volgend klanttevredenheidsonderzoek zal ook expliciet

de bekendheid met de klachtenprocedure en de mogelijkheid tot klagen worden

opgenomen.

Het aantal bezwaar- en beroepszaken kan vervolgens nog een indicatie zijn voor

de kwaliteit van de dienstverlening. De gemeente Den Haag heeft de bezwaar-

en beroepszaken in eigen beheer gehouden. In 2007 zijn 30 bezwaarschriften

ontvangen. Deze zijn tot en met zomer 2007 afgedaan, waarvan 6 bezwaarschriften

gegrond zijn verklaard. Bij de SVB zijn in 2006 zijn 4 bezwaarschriften ingediend.

Hiervan zijn er 2 in 2006 afgedaan. In het eerste halfjaar 2007 zijn 16 bezwaar-

schriften ontvangen, waarvan er in het eerste halfjaar 6 zijn afgedaan plus de open-

staande 2 gevallen uit 2006. In het eerste halfjaar 2007 zijn dus in totaal 8 bezwaar-

schriften afgedaan. Bij de SVB zijn geen beroepsprocedures in behandeling.

Hoofdstuk 3
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Het kleine aantal bezwaar- en beroepszaken – waarvan een relatief klein aantal

gegrond is verklaard – is een aanwijzing voor een goede kwaliteit van de

dienstverlening.

Voorkomen en terugdringen niet-gebruik
Het voorkomen en terugdringen van niet-gebruik is ook een doelstelling van het

project WWB 65+. Daarbij is de achterliggende gedachte dat de groep 65-plussers

zeer kwetsbaar is op het moment dat ze onder het bestaansminimum dreigen te

komen. Overigens kan niet-gebruik ook een bewuste keuze zijn.Voorafgaand aan

dit project was geen goede inschatting te maken van de omvang van het niet-

gebruik. Hierdoor was een goed meetbare doelstelling niet te bepalen.

Het voorkomen van niet-gebruik is in dit project mogelijk bij een nieuwe

aanvraag. De SVB weet op grond van de AOW-gegevens of iemand een gekort

AOW-pensioen zal ontvangen en stuurt een halfjaar voor het bereiken van de

65-jarige leeftijd een aanvraagset AOW op. Betreft het een gekort AOW-pensioen,

dan wordt ook een eenvoudig stroomschema gestuurd om te bepalen of men

mogelijk recht heeft op WWB. De SVB rappelleert wanneer de klant dit schema

niet heeft ingevuld.

Omdat in het project WWB 65+ nu alleen bij een nieuwe aanvraag niet-gebruik

kan worden voorkomen, zijn voor de bestaande groep ‘gekorte AOW’ers’

(‘het zittende bestand’) aanvullende maatregelen nodig. In nauw overleg met

individuele gemeenten (en soms met de Belastingdienst) zijn diverse acties gestart.

Veelal gaat hem om het koppelen van bestanden om een gerichte mailing of serie

huisbezoeken uit te kunnen voeren.

Het aantal AOW’ers in totaal stijgt licht. Op dit ogenblik groeit het aantal gekorte

AOW’ers binnen die groep sterker. Dit uit zich natuurlijk ook in een stijging van

het aantal WWB-uitkeringen voor deze groep. Rekening houdend met deze

stijging is het aantal mensen met een WWB-uitkering binnen deze groep circa 3%

sterker gegroeid. Dit duidt mogelijk op een terugdringing van het niet-gebruik.

Nog een duidelijke indicatie van het terugdringen van niet-gebruik is het sterk

stijgende gebruik van de bijzondere bijstand door 65-plussers in de gemeente

Den Haag. Het gemiddeld aantal verstrekkingen aan 65-plussers in het kader van

de bijzondere bijstand lag in 2006 op 207 per maand. In 2007 is dit gestegen naar

14
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gemiddeld 316 verstrekkingen per maand, een toename van ruim 50%. Er zijn

aanwijzingen dat het aantal verstrekkingen in de toekomst verder toeneemt.

In het kader van het terugdringen van niet-gebruik wordt onder meer geprobeerd

gegevens over de groep 65-plussers met de Belastingdienst uit te wisselen.

Hierdoor zou met behulp van administratieve controles niet-gebruik makkelijker

opgespoord kunnen worden.Vanwege onder meer de privacywetgeving zijn deze

uitwisselingen niet eenvoudig te realiseren. Naar de mening van de projectgroep

is hierbij ook een taak voor het Rijk weggelegd.

De volgende grafiek illustreert het teruglopen van het niet-gebruik in vijf

gemeenten.

Mogelijke onbedoelde effecten
Een van de punten waarvoor zorg bestond, is de koppeling van reguliere bijstand

aan de bijzondere bijstand. Dit verband is na overdracht van de reguliere bijstand

voor de gemeente namelijk moeilijker te leggen. De klant komt tenslotte in de

uitvoering volgens het project WWB 65+ hiervoor niet meer aan het gemeentelijk

loket. Hiervoor heeft de SVB andere procedures ingesteld. Klanten krijgen voor-

lichting over het minimabeleid in de gemeente waar zij wonen. Is er sprake van

een WWB-uitkering, dan krijgen gemeenten bovendien van de SVB vooraf de

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

15 %

13 %

11 %

9 %

7 %

5 %

3 %

1 %

-1 %

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Aantal uitkeringen WWB65+ en groei t.o.v. vorig jaar over de gemeentes

Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Deventer

aantallen groei t.o.v. vorig jaar

Hoofdstuk 3

WWW 65+rapport.3_SB:WT_rapport met inhoud VOLGORDE  14-11-2007  16:41  Pagina 15



16

gegevens van de betrokken inwoner.Voor klanten die aanvullende bijstand van de

SVB ontvangen is de drempel voor de bijzondere bijstand lager. De inkomens- en

vermogenstoets is al uitgevoerd en zij komen in aanmerking voor de verkorte aan-

vraagprocedure. Daarnaast worden gegevens uitgewisseld tussen de SVB en een

aantal gemeenten om niet-gebruik van kwijtscheldingen en schuldhulpverlening

op te sporen

In de praktijk zijn er geen signalen dat er problemen ontstaan bij de ontkoppeling

van reguliere bijstand en bijzondere bijstand voor de groep 65-plussers. Gemeenten

maken bij de informatievoorziening over de bijzondere bijstand ook gebruik van

andere middelen, zoals voorlichting aan bepaalde belangengroepen.

Een goed onderbouwde conclusie over het terugdringen van het niet-gebruik

is daarnaast nog niet te trekken vanwege het ‘naijleffect’. Pas een halfjaar na de

overdracht van de uitvoering van de WWB aan de SVB kunnen de eerste gekorte

AOW’ers gebruik maken van de WWB 65+. Uiteraard worden klanten

onmiddellijk vanaf het moment van overdracht aan de SVB actief gewezen op een

mogelijk recht op WWB 65+. Maar omdat het AOW-aanvraagproces een halfjaar

voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd start, komt het mogelijk positieve effect

hiervan pas een halfjaar na overdracht in de cijfers naar voren. Er zijn wel vele

positieve geluiden van gemeenten, SVB-medewerkers en klanten ontvangen, maar

deze zijn niet kwantificeerbaar.

Knelpunt
Los van de cijfers kan de bestaande financieringssystematiek van de WWB een on-

bedoeld negatieve rol spelen. Een teruglopend niet-gebruik gaat immers ten koste

van de gemeentelijke middelen. Dit kan een remmend effect hebben op

initiatieven van gemeenten en de SVB om door doelgerichte acties het mogelijk

recht op bijstand krachtens de WWB onder de aandacht te brengen van de

doelgroep. Deze financieringssystematiek kan ook tot terughoudendheid leiden

bij de afweging van gemeenten om de uitvoering aan de SVB over te dragen.
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Ook efficiencyverbetering als gevolg van schaalvergroting is een van
de doelstellingen in het project WWB 65+.

Voorafgaand aan het project werden de totale kosten per huishouden bij uitvoering

door de SVB begroot op € 200 per jaar. Daarbij kwam dan nog een bedrag van

€ 5.000 per gemeente of € 1.000 voor gemeenten met minder dan 100 uit-

keringen. Uitgangspunt bij deze kostenberekening was een caseloadverdeling van

1.000 uitkeringen per 3 fte. Op basis van nacalculatie zal de caseload (het aantal te

verwerken uitkeringen per fte) een fractie lager komen te liggen, vooral als gevolg

van een toename van het aantal vragen van personen met een WWB-uitkering.

De te beantwoorden vraag is: is de uitvoering nu ook daadwerkelijk goedkoper

geworden of kwalitatief beter voor dezelfde prijs? Hiervoor is met name het

bovenstaande over de caseload behulpzaam. De SVB gaat uit van een caseload

van 1.000 uitkeringen per 3 tot 3,5 fte, waar gemeenten doorgaans uitgaan van

een caseload van 100 uitkeringen per 1 fte.Als het alleen gaat om de WWB voor

65-plussers, zou ook bij gemeenten de caseload groter kunnen zijn. Maar bij de

uitvoering door gemeenten zelf zou de caseload nooit zo hoog kunnen worden als

in het project WWB 65+. Dit komt onder meer door het gecombineerd uitvoeren

van de AOW en de WWB 65+.

Omdat de systemen voor kostprijsberekening van de SVB en de gemeenten niet

gelijkvormig zijn, is een eenduidige, algemene conclusie moeilijk te trekken.

Het is belangrijk om op te merken dat niet alle gemeenten hun organisatieomvang

aanpassen als gevolg van de overdracht WWB 65+ aan de SVB. Dit leidt er wel toe

dat de gemeenten nu beter toekomen aan de activering in het kader van de WWB

van mensen tot 65 jaar.Verder blijven de aan ‘uitkeringsproducten’ gerelateerde

overheadkosten voor dergelijke gemeenten logischerwijs vrijwel ongewijzigd.

Projectkosten
De kosten die verband houden met de voorbereiding en de start van het project,

worden over een periode van maximaal vijf jaar afgeschreven en zijn

verdisconteerd in eerdergenoemd bedrag van € 200 per huishouden per jaar.

4. Kosten

Hoofdstuk 4
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Over de periode 1 juli 2006 tot 1 juli 2007 heeft InAxis – de commissie ver-

nieuwing openbaar bestuur - aan de zes projectgemeenten een eenmalige subsidie

toegekend ter hoogte van 50% van de uitvoeringskosten met een maximum van

€ 339.812. Dit is ook een vorm van erkenning dat de gemeenten en de SVB

met het project WWB 65+ innovatief bezig zijn.

Totale kosten per gemeente 2006 (exclusief subsidie InAxis)

Gemeente Aantal HH Startdatum Kosten in €

Cuijk 52 1-4-2006 8.324

Eindhoven 511 1-7-2006 52.215

Noordoostpolder 41 1-4-2006 6.770

Den Haag 2.581 1-7-2006 253.212

Winterswijk 32 1-5-2006 4.745

Zoetermeer 250 1-7-2006 26.775

Totaal 3.467 352.041

Resumerend
Nogmaals, om verschillende redenen is een eenduidige conclusie over de kosten

feitelijk niet te trekken.Wel is duidelijk dat de project- en uitvoeringskosten per

huishouden over 2006 lager zijn dan de vooraf begrote € 200.Verder is het in ieder

geval aannemelijk te maken dat de caseload van de SVB voor de uitvoering van de

WWB 65+ in combinatie met de AOW altijd gunstiger zal zijn dan bij uitvoering

door de gemeenten zelf.
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Terugkijkend na bijna twee jaar sinds de eerste voorbereidende
gesprekken over het project WWB 65+ is er een aantal aspecten dat in
het bijzonder in deze evaluatie de aandacht verdient.

Privaat- of publiekrechtelijke samenwerking
Vanaf de eerste gesprekken was duidelijk dat in de samenwerking tussen

gemeenten en SVB heldere afspraken nodig waren. In eerste instantie werd

gezocht naar een uitbestedingsvorm met gebruikmaking van een privaatrechtelijke

overeenkomst. Uiteindelijk bleek dit juridisch gezien niet mogelijk in deze samen-

werking. Doorslaggevend hiervoor was het regelen van de aansprakelijkheid.

De SVB kan als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) geen aansprakelijkheid op zich

nemen zoals een private organisatie dit zou kunnen. De eventuele lasten uit deze

aansprakelijkheid zouden namelijk door de SVB alleen uit overige publieke

middelen voldaan kunnen worden en dit is niet toegestaan.Als ZBO is het vrijwel

onmogelijk om publiek ondernemerschap te tonen vanwege de stringente regels

om bepaalde taken uit te voeren en het feit dat het uitgesloten is om risico te

dragen.

Mandateringsregeling
Om deze reden is gekozen voor een mandateringsregeling, waarbij de gemeente

mandaat geeft aan de SVB voor de uitvoering van de WWB voor – in dit geval –

de groep 65-plussers. Deze regeling heeft op zich goed gewerkt in de project-

periode. De consequentie is echter dat de gemeente de volledige verantwoorde-

lijkheid blijft dragen voor de uitvoering van de WWB. Dit leidt tot administratieve

lasten rond de verantwoording.

Eventuele kostenoverschrijdingen
Een andere consequentie van de bijzondere situatie waarin de SVB zich als ZBO

bevindt, heeft betrekking op de tarieven die in rekening worden gebracht bij

gemeenten. De SVB kan geen voorziening treffen uit eigen middelen om bijvoor-

beeld een verlies als gevolg van kostenoverschrijdingen op te vangen. Hierdoor zijn

gemeenten het project begonnen zonder duidelijkheid over het uiteindelijke tarief

per uitkering. Mocht tijdens het project blijken dat de begroting niet juist was, dan

zou de gemeente de extra kosten altijd doorbelast krijgen.

5. Uitvoering van het project

Hoofdstuk 5
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BTW-verplichting
Bij de overdracht van de uitvoering van de WWB voor 65-plussers ontstond

– met het oog op de tariefvaststelling – een tweede vraag, namelijk of er op de

dienstverlening een BTW-verplichting rust. Deze kwestie is in die zin van groot

belang dat een gemeente normaliter bij uitvoering door de sociale dienst geen

BTW betaalt. Zou BTW verplicht zijn, dan zou deze vorm van samenwerking een

prijsstijging van 19% betekenen, terwijl er sprake is van uitvoering van publieke

taken door publieke organisaties. Op dit moment is nog geen definitief uitsluitsel

gegeven door de Belastingdienst.

Vergelijking gegevens
Het voorkomen van niet-gebruik heeft in belangrijke mate te maken met het

vergelijken van gegevens. Met de gegevens van gekorte AOW’ers, gegevens over

inkomen uit arbeid en gegevens van pensioenfondsen is te bepalen wie onder

de bijstandsnorm dreigt te komen.Ten tijde van de start van het project waren

de gegevens over gekorte AOW’ers bij gemeenten veelal niet bekend. Inmiddels

verstrekt de SVB deze gegevens aan gemeenten door middel van het Inlichtingen-

bureau. Daarmee is één belangrijke stap gezet.Vergelijking van deze gegevens met

de overige bronnen voor inkomen en vermogen (Belastingdienst) is echter nog

steeds niet eenvoudig, vooral vanwege privacyregels. Het project WWB 65+ lost

dit op door een formulier (stroomschema) voor de WWB mee te sturen in het

kader van de AOW-aanvraagprocedure die een halfjaar voor het bereiken van de

65-jarige leeftijd start.

Gestandaardiseerd proces nodig
De WWB wordt binnen gemeenten op onderdelen enigszins verschillend

uitgevoerd. Gelijktijdig is voor een succesvolle overdracht aan de SVB nodig dat

er één gestandaardiseerd proces komt. De efficiencydoelstelling komt onder druk

te staan als er verschillende uitvoeringsmodaliteiten naast elkaar bestaan. In de

praktijk is gebleken dat de deelnemende gemeenten en de SVB zeer goed in staat

zijn geweest het gemeenschappelijke in de uitvoering te zoeken.Voorbeelden

hiervan zijn doorbetalingen aan derden, handhaving en terugvordering en verhaal.

Wel verantwoordelijk, geen directe aansturing
De gemeenten blijven zelf wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de

WWB.Tegelijk blijft de managementinformatie die gemeenten nodig hebben

vrijwel onveranderd ten opzichte van de situatie waarin de gemeente de uitvoering
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zelf doet. Met dit verschil dat er bij overdracht aan de SVB geen sprake is van

directe aansturing. Dit levert binnen de gemeente vragen op.Want in hoeverre is

het logisch dat de gemeente deze verantwoordelijkheid blijft houden, zonder dat

er sprake is van deze directe aansturing? Bij uitvoering door de gemeente zelf

stuurt zij tenslotte de sociale dienst direct aan. Hierdoor blijft veel afstemming op

diverse niveaus nodig, binnen gemeenten en tussen de SVB en gemeenten. Het

project WWB 65+ leidt ook binnen gemeenten tot relatief veel afstemming op

beleids- en controlgebied. De andere – positieve – kant van de medaille is dat het

beleid voor AOW- en WWB-gerechtigden nu in toenemende mate structureel

wordt afgestemd.

Rechtmatigheid aantonen
Samenhangend met deze blijvende verantwoordelijkheid speelt de verantwoording

aan accountant en ministerie een belangrijke rol in dit project. Ofschoon de SVB

de uitvoering heeft overgenomen, dienen gemeenten de rechtmatigheid nog te

kunnen aantonen in de eigen gemeentelijke verantwoording. Hiervoor is – met

inbreng van gemeenten en samen met grote accountantskantoren – een complex

systeem van steekproeven bij de SVB ingevoerd, waarvan de gemeenten voor de

eigen verantwoording afhankelijk zijn. Dit kan leiden tot problemen in de tijdig-

heid van de verantwoording. Daarnaast kan het tot complexe situaties leiden als

er fouten zouden worden geconstateerd bij de steekproef.

Frequent contact
De conversie is in alle gevallen vrij soepel verlopen. Dit laat onverlet dat op uit-

voeringsniveau frequent contact nodig is tussen gemeente en SVB. Rondom de

conversie had dit onder meer betrekking op inkomstenverrekeningen. Er is bewust

is ervoor gekozen de kleine gemeenten eerst te laten overgaan, omdat bij een

beperkt aantal gevallen handmatige correcties nog mogelijk zouden zijn.Van groot

belang is gebleken dat voorafgaand aan de conversie de dossiers op orde zijn.

Dit heeft bij alle gemeenten nog het nodige werk gekost.

Knelpunten uitbesteding WWB 65+ aan de SVB

• Rechtmatigheidscontrole is complex.

• Onduidelijkheid over BTW-verplichting voor de SVB.

• Financieringssystematiek (meer gebruik = duurder voor gemeenten)

kan onbedoeld remmend werken.

Hoofdstuk 5
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Op verschillende punten zijn geen harde conclusies te trekken.Toch schetst deze

evaluatie al wel de contouren van een conclusie. Op basis hiervan is wel degelijk

iets te zeggen over het al dan niet bereiken van de doelstellingen van het project.

De klanttevredenheidsonderzoeken laten bijvoorbeeld zien dat de betrokken

burgers – om wie het toch allemaal draait – tevreden tot zeer tevreden zijn over

het verloop van de betalingen, de bereikbaarheid en de informatievoorziening.

Uitbreiding naar zestig gemeenten
Een belangrijk punt is dat door de uitvoering van de WWB 65+ in handen te

leggen van de SVB de eerdergenoemde psychologische drempel voor het aan-

vragen van bijstand lijkt te worden weggenomen. Onder meer hierdoor kan niet-

gebruik worden teruggedrongen. Ook blijkt dat de uitvoering in deze vorm

kostenefficiënt werkt. Dat is in het belang van de gemeenten én indirect ook van

de burger.Wat betreft de financiële en formele relatie met de gemeenten zijn er

nog wel verbeterpunten. In zijn geheel is de voorzichtige conclusie gerecht-

vaardigd dat de uitvoering van de WWB 65+ op deze manier een goede, drempel-

verlagende, effectieve en efficiënte oplossing is voor de klant. Dat biedt perspectief

voor voortzetting en uitbreiding hiervan. Inmiddels is deze uitbreiding in volle

gang. In 2008 zal namelijk het aantal deelnemende gemeenten zijn uitgebreid

naar circa zestig gemeenten en het aantal uitkeringen gegroeid naar circa 15.000.

In 2008 zal meer dan 50% van de uitkeringen WWB65+ door de SVB worden

uitgevoerd. Ook dit is een duidelijke steun in de rug dat gemeenten en de SVB op

de goede weg zijn naar een succesvolle verstrekking van de WWB aan 65-plussers.

Pluspunten uitbesteding WWB 65+ aan de SVB

• Vrijwel alle klanten zijn tevreden, in het bijzonder over de betalingen en de

informatievoorziening.

• De kosten van de uitvoering zijn relatief laag.

• Er zijn sterke aanwijzingen dat het niet-gebruik van de WWB onder de groep

65-plussers terugloopt.

• Psychologische drempel voor aanvragen bijstand wordt weggenomen.

• Gemeenten kunnen meer capaciteit in het kader van de WWB inzetten om

mensen onder de 65 jaar terug te leiden naar de arbeidsmarkt.

6. Conclusie

Hoofdstuk 6
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