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751 KINDERALIMENTATIE  

1) ALGEMEEN  

Alimentatie is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud. Ouders zijn onderhoudsplichtig jegens hun 
kinderen totdat zij 21 jaar zijn. Wanneer kinderalimentatie door partijen wordt overeengekomen of door de 
rechter wordt vastgesteld, dient deze alimentatie tot de leeftijd van 18 jaar aan de verzorgende ouder 
voldaan te worden. Vanaf de leeftijd van 18 jaar behoort het (meerderjarige) kind zelf de alimentatie te 
ontvangen. 

2) GESCHIEDENIS INNING KINDERALIMENTATIE  

Tot 1 maart 1994 werd de inning van de kinderalimentatie veelal verzorgd door de Raad van de 
Kinderbescherming. In de rechterlijke beschikking werd reeds de bepaling opgenomen dat de 
kinderalimentatie voldaan diende te worden aan de Raad. In geval van bijstandsverlening werd door de GSD 
vervolgens aanspraak gemaakt op deze alimentatiebetalingen, waarop de Raad de kinderalimentatie aan 
haar doorbetaalde. 

Met ingang van 1 maart 1994 heeft de Raad van de Kinderbescherming haar financiële taken beëindigd. Voor 
de inning van de kinderalimentatie is per die datum het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) 
in werking getreden. Het LBIO int de vastgestelde kinderalimentatie niet automatisch. Op het LBIO moet een 
beroep gedaan worden. Dit kan slechts onder bepaalde voorwaarden. Het LBIO is op 1 januari 1997 een 
zelfstandig bestuursorgaan geworden.  

3) INNING KINDERALIMENTATIE  

De cliënt(e) moet zelf de kinderalimentatie innen. De bijstandsuitkering zal vervolgens worden uitgekeerd tot 
de van toepassing zijnde bijstandsnorm.  

Wanneer het de cliënt(e) niet lukt de kinderalimentatie te innen, dient een beroep op het LBIO gedaan te 
worden, tenzij zich omstandigheden voordoen waarin het meer voor de hand ligt dat de GSD de inning van 
de kinderalimentatie op grond van artikel 96 Abw voor haar rekening neemt. Een voorbeeld hiervan is 
wanneer in dezelfde rechterlijke beschikking de onderhoudsplichtige veroordeeld wordt tot kinderalimentatie 
en partneralimentatie. 

4) LBIO  

Het LBIO hanteert als uitgangspunt dat ouders en kinderen van 18 tot 21 jaar de inning in principe zelf 
moeten regelen. Wanneer zij daar onderling niet uitkomen kan het LBIO op verzoek de inning van 
kinderalimentatie overnemen. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden:  

Wanneer de onderhoudsplichtige tenminste ten aanzien van 1 periodieke betaling in zijn betaling te 
kort geschoten is. De inning kan slechts met een terugwerkende kracht van ten hoogste zes maanden 
worden vergenomen. 
Of op een gezamenlijk verzoek van beide ouders of de betalende ouder en meerderjarig kind. 
Of op verzoek van de betalende ouder. 

Het LBIO brengt bij de betalende ouder een opslag in rekening van 10 procent van de verschuldigde 
bedragen met een minimum van € 11,34 per maand. 

Wanneer het LBIO de inning regelt vanwege een achterstand in betalingen, stopt het LBIO hiermee als er 
tenminste zes maanden regelmatig en op tijd is betaald en er ook geen achterstand meer is in de betalingen. 
Het LBIO zal vervolgens alle betrokkenen berichten dat voortaan rechtstreeks aan de betrokken ouder of het 
kind moet worden betaald. 

5) MACHTIGING LBIO  

De GSD zelf kan geen beroep doen op het LBIO ter inning van kinderalimentatie. Dit dient altijd door een der 
direct belanghebbenden gedaan te worden. Dit kan via het formulier ‘verzoek tot inning van 
kinderalimentatie’, dat bij het LBIO verkrijgbaar is. 

Wanneer de sociale dienst en cliënt willen dat de ingevorderde gelden aan de sociale dienst worden 
overgemaakt, dient er door de cliënt(e) naast het formulier ‘verzoek tot inning van kinderalimentatie’ apart 
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een machtiging hiertoe te worden ondertekend. 

De bemoeienis van de sociale dienst zal eindigen wanneer de inning van de kinderalimentatie door het LBIO 
wordt beëindigd. Vanaf dat moment zal de onderhoudsplichtige immers de kinderalimentatie rechtstreeks 
aan de cliënt(e) betalen. 

TREFWOORDEN  
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Machtiging LBIO 
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