BELEIDSREGELS verhaal Participatiewet van de ISD Noordenkwartier .
Inwerkingtreding: 1 juli 2015.
ALGEMEEN
1. Wettelijke bevoegdheid.
Het bestuur van de ISD kan op grond van artikel 61 Participatiewet gebruik maken van de
bevoegdheid tot verhaal van kosten van bijstand . Het bestuur maakt daarvan gebruik op de
hierna beschreven wijze.
2.
-

Begripsbepaling.
Onder ISD wordt verstaan de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier;
Onder uitkering wordt verstaan bijstand op grond van de Participatiewet.
Onder uitkeringsgerechtigde wordt verstaan degene die recht heeft op een
bijstandsuitkering ingevolge de Participatiewet.
Onder onderhoudsplichtige wordt verstaan degene die op grond van het Burgerlijk
Wetboek verplicht is zijn kind(eren) en/of ex-partner te onderhouden;

VERHAAL WEGENS ONDERHOUDSPLICHT OP (EX-)PARTNER EN/OF KIND(EREN)
3. Niet
nakomen
verplichtingen
m.b.t.
alimentatie/onderhoudsbijdrage
door
onderhoudsplichtige
1. De door een gerechtelijke instantie vastgestelde alimentatieverplichting en/of
onderhoudsplicht wordt, ongeacht of deze feitelijk door de uitkeringsgerechtigde wordt
ontvangen, geïndexeerd op zijn uitkering in mindering gebracht.
2. Wordt een door een gerechtelijke instantie vastg estelde alimentatieverplichting en/of
onderhoudsplicht niet (voldoende) nagekomen door de onderhoudsplichtige, dan dient de
uitkeringsgerechtigde de onderhoudsplichtige hierop te wijzen en hem te verzoeken
alsnog aan zijn verplichting(en) te voldoen. Hiertoe dient hij zo nodig een deurwaarder of
het LBIO in te schakelen.
3. Vanaf het moment dat de uitkeringsgerechtigde een deurwaarder of het LBIO heeft
ingeschakeld, kan worden besloten de inhouding van de alimentatie en/of
onderhoudsbijdrage op de uitkering te staken. Dit onder voorwaarde dat de
uitkeringsgerechtigde de ISD Noordenkwartier tot begunstigde heeft gemachtigd .
4. Verhaal
1. Indien de door een gerechtelijke instantie vastgestelde alimentatieverplichting en/of
onderhoudsbijdrage niet op grond van een draagkrachtberekening tot stand is gekomen,
wordt verhaald. Daarbij wordt rekening gehouden met artikel 5 lid 2 en 3 van deze
beleidsregels.
2. Wanneer er geen sprake is van een door een gerechtelijke instantie vastgestelde
alimentatiebeschikking / beschikking tot het betalen van een onderhoudsbijdrage dan
wordt verhaald.
5. Afzien van verhaal wegens onderhoudsplicht
1. Wanneer er een alimentatieverplichting/verplichting tot het betalen van een
onderhoudsbijdrage aan de onderhoudsplichtige is opgelegd door een gerechtelijke
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3.
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instantie op grond van een draagkrachtberekening en deze wordt nagekomen, wordt
afgezien van verhaal.
Een verhaalsbijdrage minder dan € 25,00 per maand per kind, of een wijziging van
een verhaalsbijdrage minder dan € 25,00 per kind wordt niet opgelegd.
Indien er sprake is van een partnerbijdrage minder dan € 50,00 per maand, of een
wijziging van een partnerbijdrage minder dan € 50,00 per maand, dan wordt
deze niet opgelegd.
Indien door de onderhoudsplichtige een uitkering wordt ontvangen op grond van de
Participatiewet dan wordt van verhaal afgezien.
Indien er sprake is van co-ouderschap.

OVERIGE VERHAALSMOGELIJKHEDEN
6. Overige vormen van verhaal
Naast verhaal op de bovengenoemde onderhoudsplichtigen, wordt overeenkomstig artikel 62
sub c en artikel 62f Participatiewet, in de volgende situaties verhaald:
a. Kosten van bijzondere bijstand aan een meerderjarig kind op degene die zijn
onderhoudsplicht op grond van artikel 395a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek niet of
niet behoorlijk nakomt;
b. Kosten van uitkering op degene aan wie de persoon die een uitkering ontvangt
schenkingen heeft gedaan, tenzij gelet op alle omstandigheden aannemelijk is dat de
schenker ten tijde van de schenking de noodzaak van uitkeringsverlening redelijkerwijs
niet heeft kunnen voorzien en slechts wanneer met de geschonken middelen rekening zou
zijn gehouden indien de schenking niet had plaatsgevonden;
c. Kosten van uitkering op de nalatenschap van de persoon, indien sprake is van een situatie
van terugvordering van ten onrechte verleende uitkering, voor zover voor het overlijden
nog geen terugvorderingsbeschikking is verzonden;
d. Kosten van uitkering op de nalatenschap van de persoon, indien de uitkering is verleend in
de vorm van geldlening of als gevolg van borgtocht;
VERHAALSPROCEDURE
7. Hoogte verhaalsbijdrage
1. De verhaalsbijdrage wordt bij aanvang van het recht op uitkering van de
uitkeringsgerechtigde ambtshalve vastgesteld.
2. Wanneer er sprake is van een onderhoudsplicht jegens (een) kind(eren), wordt de
verhaalsbijdrage vastgesteld op het maximaal te verhalen bedrag conform de berekening
in artikel 8 minus de reeds te betalen gerechtelijk vastgestelde onderhoudsbijdrage.
3. Wanneer er naast de onderhoudsplicht jegens (een) kind(eren) ook sprake is van een
onderhoudsplicht jegens een ex-partner wordt de verhaalsbijdrage jegens de ex-partner
vastgesteld op het maximaal te verhalen bedrag minus de verhaalsbijdrage jegens het
kind/de kinderen minus de reeds te betalen gerechtelijk vastgestelde alimentatie.
4. Wanneer er sprake is van een onderhoudsplicht jegens een ex -partner en niet jegens
kinderen, wordt de verhaalsbijdrage vastgesteld op het maximaal te verhalen bedrag minus
de reeds te betalen gerechtelijk vastgestelde alimentatie.
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8. Berekeningswijze onderhoudsbijdrage
1. Bij de berekening van een onderhoudsbijdr age ten behoeve van kind(eren) wordt
uitgegaan van de draagkrachttabel behorende bij de door de Werkgroep Alimentatie normen ontwikkelde `Richtlijn Kinderalimentatie 2013`.
2. Bij de berekening van de onderhoudsbijdrage voor de (ex) partner wo rdt uitgegaan van de
door de Werkgroep Alimentatienormen vastgestelde `Tremanormen.` In afwijking van deze
normen vormt het netto inkomen inclusief vakantietoeslag de basis voor de berekening.
3. De hoogte van het netto inkomen van de onderhoud splichtige wordt verkregen door het
opvragen van drie recente loonstroken bij de onderhoudsplichtige.
9. Bij verhaal wordt de volgende procedure gevolgd
Afgifte van een besluit waarin in ieder geval wordt aangegeven:
- de grondslag van het verhaalsbesluit;
- het maandelijks te betalen bedrag;
- de datum vanaf welke de verhaalsbijdrage verschuldigd is;
- de termijn waarbinnen een eventuele betalingsachterstand moet worden voldaan;
- de mogelijkheid om voor die achterstand binnen 30 dagen na dagtekening van het besluit
een verzoek om een aflossingsregeling in te dienen.
Verder wordt vermeld dat meer gegevens over de beleidsregels van de ISD terug te vinden
zijn op de website van de ISD.
10. Procedure bij niet betalen
1. Indien degene op wie is verhaald, niet uit eigen beweging tot betaling overgaat na
verzending van het verhaalsbesluit, wordt:
- in geval van verhaal ex artikel 62 of 62f Participatiewet een aanmaning verzonden;
- in geval van verhaal ex artikel 62b Participatiewet een dwangbevel verzonden.
2. Indien degene op wie is verhaald ex artikel 62 of 62f Participatiewet, niet uit eigen
beweging tot betaling overgaat na verzending van een aanmaning, wordt een
verzoekschrift ingediend bij de Rechtbank ter vaststelling van de verhaalsbijdrage. Nadat
de beschikking van de Rechtbank is ontvangen, wordt degene op wie wordt verhaald nog
één maal verzocht de verhaalsbijdrage maandelijks aan de ISD over te maken . De
betalingsachterstand dient binnen twee weken te worden voldaan.
3. Indien degene op wie is verhaald, niet uit eigen beweging tot betaling overgaat na
verzending van het betalingsverzoek als bedoeld in lid 2 of na verzending van een
dwangbevel als bedoeld in lid 1, worden invorderingsmaatregelen getroffen.
11. Betalingstermijnen
1. De verhaalsbijdrage dient maandelijks, voor de eerste van de volgende maand, te worden
betaald;
2. De eventuele betalingsachterstand in het verhaalsbesluit d ient binnen 30 dagen na
dagtekening van dit besluit te worden voldaan;
3. Bij een aanmaning: twee weken;
4. Bij een betalingsverzoek na ontvangst van een beschikking van de Rechtbank: twee
weken;
5. Bij een dwangbevel: twee weken.
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12. Aanmaning
Een aanmaning vermeldt ten minste:
- het bedrag van de maandelijkse vordering;
- de betalingsachterstand;
- de soort vordering;
- dat bij niet tijdige betaling deze kan worden afgedwongen door op kosten van de
schuldenaar uit te voeren invorderingsmaatre gelen.
13. Dwangbevel
1. Een dwangbevel wordt verzonden bij verhaal ex artikel 62b Participatiewet, waarvan het
verhaalsbesluit is verzonden op of na 1 juli 2009.
2. Een dwangbevel vermeldt ten minste:
- aan het hoofd het woord “dwangbevel” en de titel “ In naam des Konings”;
- het bedrag van de invorderbare betalingsachterstand;
- het bedrag dat maandelijks moet worden overgemaakt;
- het besluit of het wettelijk voorschrift waaruit de geldschuld voortvloeit;
- dat het op kosten van de schuldenaar ten uitvoer kan worden gelegd;
- de mogelijke wijze van tenuitvoerlegging en de mogelijkheid van verzet.
3. De bekendmaking van het dwangbevel gebeurt, in afwijking van artikel 4:123 lid 1 van de
Algemene wet bestuursrecht, door middel van toezending per post aan degene aan wie
een verhaalsbijdrage is opgelegd.
4. Het dwangbevel levert een executoriale titel op als bedoeld in artikel 4.4.4.2.3 van de
Algemene wet bestuursrecht.
5. Wanneer een dwangbevel wordt overbetekend, kan degene tegen wie het bevel is
uitgegeven in verzet komen bij de Rechtbank.
14. Wettelijke rente
Er wordt in eerste aanleg geen wettelijke rente in rekening gebracht. Wanneer een vordering
moet worden overgedragen aan een deurwaarder wordt vanaf dat moment wettelijke rente in
rekening gebracht.
15. Brutering
Brutering van (het saldo van) de achterstallige verhaalsbijdrage(n) overeenkomstig artikel 62i
Participatiewet, welke verwijst naar artikel 58, lid 4 Participatiewet, vindt niet plaats.
16. Aflossing en aflossingstermijnen
1. Betalingsachterstanden dienen door middel van een betaling ineens binnen de daartoe
gestelde termijn te worden voldaan. Indien het inkomen en/of de omstandigheden daar
aanleiding toe geven, kan om een betalingsregeling worden verzocht. Indien het verzoek
wordt ingewilligd dan wordt het maandelijkse aflossingsbedrag vastgesteld op maximaal
het voor beslag vatbare deel van het inkomen minus de te betalen maandelijkse
verhaalsbijdrage. In overleg kan een lagere/hogere aflossing worden overeengekomen.
2. Het in het vorige lid overeengekomen aflossingsbedrag wordt afgerond op hele euro’s. Het
vastgestelde bedrag blijft gedurende de gehele aflossingsperiode ongewijzigd.
3. De aflossing dient maandelijks aan de ISD, telkens voor de 1e van de maand, te worden
overgemaakt.
4. Op grond van bijzondere omstandigheden kan het aflossingsbedrag, op verzoek van
degene die de verhaalsbijdrage dient te betalen, worden herzien.
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17. Verrekening en beslaglegging
1. Indien degene aan wie de verhaalsbijdrage is opgelegd zij n betalingsverplichting(en) na
verzending van een laatste betalingsverzoek, zo nodig middels een dwangbevel, niet
(voldoende) nakomt wordt overgegaan tot invorderingsmaatregelen.
2. Invorderingsmaatregelen vinden in de volgende volgorde plaats:
a. Vereenvoudigd derdenbeslag.
b. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn wordt overgegaan tot executoriaal beslag middels
een deurwaarder.
3. De invorderingsmaatregelen vinden als volgt plaats:
a. Bij verhaalsbesluiten van voor 1 juli 2009: Overeenkomstig de artikelen 475c t/m 475e
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;
b. Bij verhaalsbesluiten van op of na 1 juli 2009: Overeenkomstig artikel 62i
Participatiewet, welke verwijst naar artikel 60 lid 1 t/m 4 Participatiewet.
18. Aanvaardbaarheidstoets.
1. De onderhoudsplichtige kan het bestuur verzoeken bij de berekening
van de kinderalimentatie de aanvaardbaarheidstoets toe te passen.
Deze toets kan van toepassing zijn indien de onderhoudsplichtige:
- na vaststelling van de berekende bijdrage niet meer in de noodzakelijke kosten van het
bestaan kan voorzien of:
- van zijn inkomen na vermindering van de lasten minder dan 90% van de voor hem
geldende bijstandsnorm overhoudt.
2. Voor het toepassing van de aanvaardbaarheidstoets dient de onderhoudsplichtige een
inlichtingenformulier in te vullen en deze onder bijvoeging van bewijsstukken bij de ISD
Noordenkwartier in te leveren.
Op grond van de overgelegde informatie wordt een nieuwe draagkrach tberekening gemaakt
waarna een nieuw besluit wordt afgegeven.
3. In het geval de eerder opgelegde verhaalsbijdrage wordt herzien, gaat de nieuw
vastgestelde verhaalsbijdrage in per de eerste van de maand, volgend op die waarin het
verzoek om toepassing van de aanvaardbaarheidstoets is ontvangen.
Wanneer het verzoek om toepassing van de aanvaardbaarheidstoets is ingediend binnen
30 dagen na vaststelling van de ambtshalve opgelegde verhaalsbijdrage, vindt herziening
plaats vanaf de datum van de eerste betalingsverplichting van de ambtshalve opgelegde
verhaalsbijdrage;
19. Kwijtschelding/buiten invordering stellen van een achterstand in de
verhaalsbijdrage
1. Het bestuur kan op grond van schuldenproblematiek en/ of op grond van dringende
redenen, op verzoek van de belanghebbende, besluiten tot het (gedeeltelijk)
kwijtschelden/buiten invordering stellen van een achterstand in de betaling van een
verhaalsbijdrage. Dit kan ondermeer indien:
a. Op grond van alsnog overgelegde informatie uit een draagkrachtberekening blijkt dat
de eerder opgelegde verhaalsbijdrage dient te worden herzien of:
b. Er een schuldenregeling wordt uitgevoerd door een erkende schuldhulpverlenende
organisatie en - de vordering van de ISD wegens verhaal van uitkering ten minste zal
worden voldaan naar evenredigheid met de vorderingen van de schuldeisers van
gelijke rang en - niet eerder dan dat de belanghebbende de uit de schuldenregeling
voorvloeiende aflossingen en afspraken volledig is nagekomen.
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c.

Van lid 1 onder b kan worden afgeweken, indien redelijkerwijs te voorzien is dat een
schuldregeling, met betrekking tot alle vorderingen, zonder een zodanig besluit van de
ISD niet tot stand zal komen dan wel tot een dwangakkoord zal leiden.

OVERIGE BEPALINGEN
20. Overgangsbepaling
1. Wanneer de ingangsdatum van de vaststelling of wijziging van de kinderalimentatie ligt
voor 1 januari 2014 dan vindt berekening plaats volgens de oude rekenwijze.
2. Indien de ingangsdatum van de vaststelling of wijziging van de kinderalimentatie ligt na 1
januari 2014 dan vindt de berekening plaats volgens de nieuwe rekenwijze.
3. Deze beleidsregels zijn vastgesteld per 1 januari 2014 en gewijzigd per 1 januari 2015 in
verband met de invoering van de Participatiewet.
21.
Dringende redenen
Het bestuur kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de
beleidsregels, indien toepassing tot onbillijkheden leidt.
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TOELICHTING
BELEIDSREGELS
PARTICIPATIEWET.

EN

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN

VERHAAL

ALGEMEEN
1. Gebruik maken van de wettelijke bevoegdheid
In de Participatiewet is het verhalen van kosten van uitkering een bevoegdheid van het
college van Burgemeester en Wethouders. Op grond van de gemeenschappelijke regeling v an
de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier ligt deze bevoegdheid bij het Bestuur
van de ISD.
2. Begripsbepaling
In dit artikel wordt een verklaring gegeven van de afkortingen en vaktermen die in de
volgende artikelen worden gehanteerd.
VERHAAL WEGENS ONDERHOUDSPLICHT OP (EX-)PARTNER EN/OF KIND(EREN)
3. Niet
nakomen
verplichtingen
m.b.t.
alimentatie/onderhoudsbijdrage
door
onderhoudsplichtige
Een uitkering voor levensonderhoud wordt ingevolge de Participatiewet gezien als een
voorliggende voorziening. De klant wordt op deze wijze gewezen op de eigen verantwoordelijk
voor de voorziening in zijn/haar kosten van bestaan.
De uitkering wordt derhalve aanvullend op de voorliggende voorziening vastgesteld, hetgeen
feitelijk
inhoudt
dat
de
door
de
gerechtelijke
instantie
vastgestelde
alimentatie/onderhoudsbijdrage altijd op de uitkeringsnorm en –toeslag in mindering wordt
gebracht (inkomen waarover men redelijkerwijs kan beschikken).
Het is de eigen verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigd e om ervoor zorg te dragen
dat de alimentatie/onderhoudsbijdrage ook feitelijk wordt ontvangen. Vanaf het moment dat
de uitkeringsgerechtigde kan aantonen de invordering van de alimentatie/onderhoudsbijdrage
te hebben overgedragen aan een deurwaarder of het LBIO, kan op zijn/haar verzoek de
inhouding op de uitkering worden stopgezet.
De ISD zal de ontvangen bedragen van het LBIO of de deurwaarder terugvorderen, of een
machtiging door de belanghebbende laten tekenen om deze bedragen rechtstreeks aan de
ISD over te maken.
4. Verhaal
Wanneer er om welke reden dan ook geen alimentatieverplichting/onderhoudsbijdrage is
vastgesteld door een gerechtelijke instantie wordt verhaald.
Is er wel een gerechtelijke uitspraak voor handen, maar is deze niet op basis van e en
draagkrachtberekening tot stand gekomen, dan wordt eveneens verhaald. Hierop wordt de
reeds bestaande alimentatieverplichting/onderhoudsbijdrage in mindering gebracht.
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5. Afzien van verhaal wegens onderhoudsplicht
Wanneer een gerechtelijke uitspraak op grond van een draagkrachtberekening is gedaan,
wordt deze geacht correct te zijn en overeenkomstig de feitelijke draagkracht van de
onderhoudsplichtige op dat moment. De ISD Noordenkwartier conformeert zich aan deze
aanspraak en zal geen uitkering verhalen.
Wanneer er wel wordt verhaald, wordt een minimale (wijziging van de) verhaalsbijdrage
gehanteerd van € 25,00 per maand per kind en € 50,00 per maand bij partneralimentatie.
Bij co-ouderschap gaat het om niet-samenwonende ouders die de verzorgingstak en voor hun
kind min of meer gelijktijdig hebben verdeeld. Omdat de kosten in de regel dan gedeeld
worden is het niet redelijk om in die gevallen een onderhoudsbijdrage vast te stellen. In die
gevallen wordt er daarom ook afgezien van verhaal.
OVERIGE VERHAALSMOGELIJKHEDEN
6. Overige vormen van verhaal
Naast verhaal wegens onderhoudsplicht als bedoeld in artikel 62 onder a en b Participatiewet,
kan in de gevallen als genoemd in artikel 6 van de Beleidsregels worden verhaald.
Met uitzondering van de situatie als genoemd onder a van artikel 6 van deze beleidsregels,
zullen deze situaties in de praktijk weinig voorkomen. In principe wordt altijd verhaal
toegepast. Het betreft echter vaak bijzondere situaties waarin, afhankelijk van de situatie,
bepaald moet worden of wel of niet verhaald moet worden.
VERHAALSPROCEDURE
7. Hoogte verhaalsbijdrage
Wanneer blijkt dat er naast kinderalimentatie nog meer draagkracht bestaat, wordt aanvullend
een alimentatieverplichting opgelegd voor de ex -partner, wanneer er voor hem eveneens een
onderhoudsplicht bestaat.
8. Berekeningswijze onderhoudsbijdrage
De Werkgroep Alimentatienormen heeft een nieuwe richtlijn ontwikkeld voor de
Kinderalimentatie. De belangrijkste verandering in deze `Richtlijn Kinderalimentatie 2013 ` i s
de invoering per 1 april 2013 van een draagkrachttabel. Aan de hand daarvan kan worden
berekend hoeveel de onderhoudsplichtige ouder op basis van zijn inkomen kan bijdragen. De
lasten, zoals bijvoorbeeld voor wonen, ziektekosten en de verzorging van de k inderen,
hoeven daardoor niet meer te worden gespecificeerd.
Bij de berekening van de onderhoudsbijdrage voor de (ex) partner wordt uitgegaan van de
door de Werkgroep Alimentatienormen vastgestelde `Tremanormen.` De Werkgroep stelt
ieder half jaar de nieuwe tremanormen vast. Dit zijn de normen en regels die door de
gerechtelijke instanties worden gehanteerd bij het vaststellen van alimentatieverplichtingen en
onderhoudsbijdragen.
In afwijking van deze normen vindt met ingang van 1 januari 2014 een berekening plaats
waarbij voor de berekeningswijze het netto inkomen inclusief vakantietoeslag het
uitgangspunt vormt.
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Er is voor deze vereenvoudigde berekening gekozen in het kader van de vereenvoudiging van
bewijslast en werkprocessen.
De hoogte van het netto inkomen van de onderhoudsplichtige wordt verkregen door het op
vragen van drie recente loonstroken bij de onderhoudsplichtige.
9. Procedure verhaal
In dit artikel wordt aangegeven welke procedure wordt gevolgd bij verhaal van uitkering.
10. Procedure bij niet betalen
In dit artikel wordt aangegeven hoe de ISD handelt wanneer degene op wie wordt verhaald
niet uit eigen beweging tot betaling van het verschuldigde overgaat .
11. Betalingstermijnen
De betalingstermijnen voor een periodieke verhaalsbijdrage zijn vastgesteld op één maand.
Een verhaalsbijdrage dient maandelijks aan de ISD te worden overgemaakt, voor de 1e van
de eerstvolgende maand.
Een eventuele betalingsachterstand dient na verzending van het verhaalsbesluit binnen 30
dagen ineens te worden voldaan. Dit is gelijk aan de termijn die wordt gehanteerd bij verhaal
overeenkomstig
een
alimentatiebeschikking/beschikking
tot
betaling
van
een
onderhoudsbijdrage ex artikel 62b Participatiewet.
Voor de aanmaning, een laatste verzoek om betaling na vaststelling van de verhaalsbijdrage
door de Rechtbank en het dwangbevel gelden termijnen van twee weken.
12. Aanmaning
In dit artikel wordt vermeld wat een aanmaning minimaal dient te bevatten.
13. Dwangbevel
In dit artikel wordt vermeld wat een dwangbevel minimaal dient te bevatten en wat de
werkwijze is in geval van verzending van een dwangbevel.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering kan degene aan wie een dwangbevel is overbetekend daartegen in verzet
komen bij de (civiele) Rechtbank. Een rechtsgang naar de Bestuursrechter is in de Algemene
wet bestuursrecht uitgesloten. In een verzetprocedure gaat het alleen om de vraag of terecht
een dwangbevel is uitgevaardigd.
De vraag of de vordering terecht is ingesteld e.d. staat niet ter discussie. Die vraag had
eerder bij de Rechtbank, ten tijde van de vaststelling van de verhaalsbijdrage, in moeten
worden gebracht. Overigens zal de rechter dat wel indirect meenemen, omdat ook beoordeeld
wordt of de ISD in redelijkheid gebruik mocht maken van de bevoegdheid om een dwangbevel
uit te vaardigen.

9

14. Wettelijke rente
Op grond van artikel 4.4.2.2. van de Algemene wet bestuursrecht kan het bestuur wettelijke
rente in rekening brengen bij niet tijdige betaling door de schuldenaar. Gelet op het feit dat de
wettelijke rente bij terugvordering van ten onrechte verleende uitk ering in eerste aanleg niet
zal worden toegepast, alsmede uit een kosten/batenoverweging (kost meer tijd en inspanning
om dit maandelijks te berekenen dan het uiteindelijk opbrengt), wordt hiervan ook bij verhaal
in eerste aanleg afgezien.
Slechts wanneer de schuldenaar volledig in verzuim blijft de vordering uit eigen beweging te
betalen en derdenbeslag niet mogelijk is, waardoor de vordering in handen moet worden
gesteld van een deurwaarder, wordt vanaf dat moment wettelijke rente in rekening gebracht.
Gedachte daarachter is dat bij eigen derdenbeslag maandelijks zal worden afgelost op de
vordering.
Bij beslag middels een deurwaarder wordt slechts één maal per (half) jaar een bedrag aan
aflossing ontvangen. Bij de ISD blijft de vordering dan ook, in ver gelijking met het
derdenbeslag, relatief lang op een hoog bedrag openstaan. Daarnaast is de debiteur dermate
in verzuim gebleven door geen informatie te geven omtrent zijn financiële en
maatschappelijke omstandigheden, dat het Bestuur van mening is dat wet telijke rente op dat
moment op zijn plaats is.
15. Brutering
Dit is mogelijk op grond van artikel 62i Participatiewet, welke daarvoor verwijst naar artikel
58, lid 4 Participatiewet. Net als bij ten onrechte verleende uitkering, dient de ISD over niet
binnen het kalenderjaar terugbetaalde uitkering (verhaal is indirect terugbetaalde uitkering),
premies en belasting af te dragen.
In het geval van verhaal, wordt de betaalde verhaalsbijdrage evenwel niet in mindering
gebracht op de netto verleende uitkering. Het heeft dus geen gevolgen voor de jaaropgave
van de uitkeringsgerechtigde. Ongeacht of er dus binnen het jaar wordt betaald, dienen
voornoemde premies en loonbelasting te worden afgedragen. Het bestuur is dan ook van
mening dat dit middel in geval van verhaal geen hout snijdt en besluit geen gebruik te maken
van de mogelijkheid om te kunnen bruteren.
16. Aflossing en aflossingstermijnen
Een betalingsachterstand dient in beginsel ineens, binnen 30 dagen, te worden voldaan. Op
verzoek van de onderhoudsplichtige kan evenwel een aflossingsregeling t.b.v. de achterstand
worden overeengekomen.
17. Verrekening en beslaglegging
Wanneer er een verhaalsbijdrage is opgelegd en deze wordt niet nagekomen, zal tot verhaal
in rechte worden overgegaan. Na vaststelling van de verhaalsbijdrage door de gerechtelijke
instantie wordt de verhaalsbijdrage, net als in het geval van alimentatie, jaarlijks geïndexeerd
conform het landelijke indexeringscijfer t.b.v. onderhoudsbijdragen en alimentatie. De
onderhoudsplichtige wordt nog één maal schriftelijk verzocht de gerechtelijke uitspraak na te
komen. Vervolgens worden, indien nodig, invorderingsmaatregelen getroffen.
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Een uitzondering op het bovenstaande is verhaal ex artikel 62b Participatiewet. Daarbij kan in
beginsel direct na verzending van het verhaalsbesluit tot dwanginvordering worden
overgegaan middels verzending van een dwangbevel. Het Bestuur kiest er evenwel voor de
onderhoudsplichtige ook middels dit dwangbevel nog één maal de gelegenheid te geven zelf
alsnog tot betaling over te gaan. Eerst na verstrijking van twee weken worden
invorderingsmaatregelen getroffen.
Uitzondering:
Wanneer
de
uitkeringsgerechtigde
de
invordering
van
de
alimentatie/onderhoudsbijdrage in handen heeft gesteld van een deurwaarder of het LBIO
wordt het dwangbevel direct ten uitvoer gebracht door deze onder de aandacht te brengen
van de deurwaarder / het LBIO.
Indien mogelijk wordt overgegaan tot (verrekening of) vereenvoudigd derdenbeslag. Eerst
wanneer dit onmogelijk blijkt te zijn wordt de vordering in handen gesteld van een
deurwaarder. Bij dwanginvordering is degene aan wie de verhaalsbijdrage is opgelegd
verplicht de ISD informatie te verschaffen over zijn/haar financiële en overige
omstandigheden. Wanneer hij/zij niet aan deze verpl ichting voldoet, is de ISD nadat zij in
bezit is van een executoriale titel niet gehouden aan de toepassing van de beslagvrije voet.
Eerst wanneer alsnog aan de inlichtingenplicht wordt voldaan, zal de beslagvrije voet worden
toegepast op het beslag.
18. Aanvaardbaarheidstoets.
Het bestuur kan op verzoek van de onderhoudsplichtige in bijzondere gevallen altijd afwijken
van hetgeen in de regels voor de kinderalimentatie is bepaald.
In het rapport Alimentatieregels staat dit nauwkeurig omschreven:
`In die gevallen waar sprake is van schulden, andere lasten of een lager inkomen dan
€ 1.250,00 (laagste inkomen vermeld in draagkrachttabel kinderalimentatie) kan de
vaststelling van een bijdrage op basis van de tabel kinderalimentatie tot een onaanvaardbare
situatie leiden voor de onderhoudsplichtige. Van een onaanvaardbare situatie is sprake indien
de onderhoudsplichtige:
- bij de vast te stellen bijdrage niet meer in de noodzakelijke kosten van bestaan kan
voorzien, of
- van zijn inkomen na vermindering van de lasten minder dan 90% van de voor hem
geldende bijstandsnorm overhoudt.
Het ligt op de weg van de onderhoudsplichtige om te stellen en te onderbouwen dat sprake is
van lasten en dat de op basis van het rekenmodel vastgestelde bijdrage in dat specifieke
geval niet aanvaardbaar is, alle omstandigheden in aanmerking genomen.
Tot de omstandigheden die van belang zijn worden gerekend, de financiële situatie (inkomen
en vermogen) van de onderhoudsplichtige, de noodzaak van de lasten, de mogelijkheid zich
van de lasten te bevrijden, de verhouding tussen de onderhoudsplichtigen en de zorgregeling.
Deze toets wordt desgevraagd uitgevoerd na de berekening maar vóór de vaststelling van de
te betalen bijdrage.
Bij een beroep op de onaanvaardbaarheid wordt van de onder houdsplichtige verwacht dat hij
volledig en duidelijk – door middel van een overzicht van zijn inkomsten en uitgaven met
onderliggende stukken - inzicht geeft in zijn inkomens- en vermogenspositie en zijn
bestedingen. De rechter dient vervolgens te beoordelen of bij vaststelling van de volgens het
rekenmodel berekende bijdrage onvoldoende rekening zou worden gehouden met alle
omstandigheden die zijn draagkracht beïnvloeden, zodat geen sprake meer is van een
bijdrage conform de wettelijke maatstaven.
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Bij die beoordeling dient onder meer de jurisprudentie van de Hoge Raad op het gebied van
draagkracht (verdiencapaciteit), fictieve draagkracht en schulden tot zijn recht te komen.
In dat verband spelen de verwijtbaarheid en de mogelijkheid tot vermijding van de lasten een
rol. Bij de invulling van deze begrippen wordt aangesloten bij de jurisprudentie.
19.

Kwijtschelding / buiten invordering stellen van een achterstand
wegensschuldenproblematiek en/of dringende redenen
Op grond van schuldenproblematiek en/of dringende redenen kan een betalingsachterstand
buiten invordering worden gesteld. In het geval het een schuldenregeling betreft, dient dit te
worden uitgevoerd door een erkende schuldhulpverlenende instantie. Daartoe dient hetgeen
in dit artikel is opgesomd in ogenschouw te worden genomen.
OVERIGE BEPALINGEN
20. Overgangsbepaling
1. Omdat deze beleidsregels als ingangsdatum 1 januari 2014 en deze regels met name
voor de kinderalimentatie een wijziging betekent wordt een onderscheid gemaakt tussen
vaststelling van voor en na 1 januari 2014.
21. Dringende redenen:
Op grond van dringende redenen kan worden afgezien van verhaal. Daarbij valt te denken
aan schuldenproblematiek, zes-maanden jurisprudentie, emotionele of fysieke mishandeling
door de onderhoudsplichtige bij de onderhoudsgerechtigde, een onbekende verblijfplaats van
de onderhoudsplichtige, het bij voorbaat duidelijk zijn van het ontbreken van draagkracht bij
de onderhoudsplichtige, et cetera.
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