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Afdeling Samenleving Richtlijn 740 Ingangsdatum: 01-04-2013 

INVORDERING 
 
Algemeen 
In deze richtlijn wordt het invorderingsbeleid van de gemeente beschreven. De WWB kent 
verschillende mogelijkheden om vorderingen te innen. Hierbij dient een onderscheid worden 
gemaakt tussen vorderingen op grond van een terugvorderingsbeschikking, vorderingen op 
grond van een bestuurlijke boete (beide wegens schending inlichtingenplicht) en overige 
terugvorderingen. Indien een belanghebbende een WWB, IOAW, IOAZ of Bbz 2004 uitkering 
ontvangt en de kosten van bijstand zoals bedoeld in artikel 58 lid 1 WWB (wegens schending 
inlichtingenplicht) worden teruggevorderd is het college verplicht die kosten te verrekenen 
met die algemene bijstand of uitkering. Ook indien een belanghebbende verplicht is tot het 
betalen van een bestuurlijke boete moet deze verplicht verrekend worden. In overige 
gevallen is verrekening een bevoegdheid. 
 
Invordering bij cliënten 
Als regel wordt direct tot verrekening van de vordering met de uitkering overgegaan tot de 
beslagvrije voet. Verrekening van inkomsten kan tot drie maanden terug met de uitkering. 
In geval van leenbijstand wordt deze maandelijks verrekend met een percentage van 6% van 
de voor belanghebbende(n) geldende norm. Vanwege bijzondere omstandigheden, 
waaronder het frustreren van een vrijwillige betalingsregeling, die tot een kostenverhoging 
zou kunnen leiden, kan van deze regel worden afgeweken door de invordering (tijdelijk) te 
verlagen of op te schorten.  
Bij bezwaar en beroep ligt de keuze bij de gemeente om de invordering al dan niet tijdelijk op 
te schorten 
Zowel een vordering voor verstrekte leenbijstand als overige vorderingen dienen bij een 
schuldsaneringstraject meegenomen te worden. Bij aanvraag schuldhulpverlening geldt dat 
bij aanvang minnelijk traject of saneringstraject verdere invordering opgeschort dient te 
worden. 
 
Verrekening 
Indien het college de vordering kan verrekenen met een lopende WWB, Bbz 2004- IOAW, 
IOAZ of WWIK-uitkering is een dwangbevel (en dus ook een aanmaning) niet nodig om tot 
invordering  over te kunnen gaan. Deze bevoegdheid wordt vastgelegd in art. 60 lid 3 WWB. 
Zoals eerder vermeld is er een verplichting tot verrekening bij een fraude vordering 
(schending inlichtingenplicht) en een opgelegde bestuurlijke boete. 
 
Verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
Inzake verrekening bestuurlijke boete bij recidive zijn regels vastgelegd in de “Verordening 
verrekening bestuurlijke boete bij recidive”. Desbetreffende verordening regelt de 
verrekening bij recidive inzake de bescherming van de beslagvrije voet.  
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Invordering bij ex-cliënten 
In alle gevallen zal een belanghebbende in de gelegenheid dienen te worden gesteld de 
vordering vrijwillig te voldoen. Bij de eerste aanschrijving zal belanghebbende gewezen 
worden op de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen, tenzij er nog verrekening in 
verband met inkomsten uit arbeid kan plaatsvinden. 
Bij het vaststellen van de regeling zal met alle omstandigheden worden rekening gehouden. 
Hieronder wordt verstaan de financiële en sociale omstandigheden van betrokkene, maar 
ook de nodige voortvarendheid van de aflossing dient betracht te worden.  
Indien het niet mogelijk blijkt een acceptabele regeling te treffen of blijft vrijwillige betaling uit, 
dan zal tot derdenbeslag worden overgegaan. 
De procedure loopt dan van terugvordering, via aanmaning tot dwangbevel. De 
beschikkingen hebben ingaande 1 juli 2009 geen executoriale titel meer. Met het verzenden 
van een dwangbevel – dit kan per post en behoeft niet langer betekend te worden door een 
deurwaarder- kunnen er invorderingsmaatregelen worden genomen. Te denken valt dan aan 
het leggen van beslag op loon of uitkering. Vorenstaande geldt voor alle terugvorderingen, 
ook voor de bestuurlijke boete. 
Artikel 60 lid 5 WWB is, naar de mening van RCF kenniscentra, niet beperkt tot alleen 
terugvordering van te veel betaalde bijstand. Ook op de bestuurlijke boete kan 
vereenvoudigd derden beslag worden gelegd. 
 
Rangorde vordering 
Indien een belanghebbende meerdere vorderingen heeft bij de gemeente en tevens een 
bestuurlijke boete opgelegd heeft gekregen dient de invordering allereerst te geschieden op 
de bestuurlijke boete en vervolgens op de vordering met de oudste ontstaansdatum, waarbij 
de ontstaansdatum slaat op de periode waarop de kosten betrekking hebben.  
 
Preferentie vorderingen 
Verrekening gaat voor beslag. Dit betekent dat de gemeente met voorrang, ook op de 
belastingdienst, kan inhouden op de uitkering van een cliënt, ter verrekening met een eigen 
vordering. Dit geldt ook als er reeds door een derde beslag op de uitkering is gelegd. In die 
gevallen zal de beslaglegger op zijn beurt moeten wachten.  
 
Invorderingskosten en wettelijke rente 
Wordt er niet/of niet tijdig betaald dan kan de vordering verhoogd worden met de wettelijke 
rente en op de invordering betrekking hebbende kosten. Vooralsnog wordt hiervan afgezien. 
Voor de toekomst wordt echter doorberekening van kosten niet uitgesloten 
Bij overdracht van de vordering aan de deurwaarder komen de kosten die de deurwaarder 
maakt ten behoeve van de invordering wel voor rekening van de debiteur. 
 
Afzien van beslagvrije voet 
Indien belanghebbende de verplichting aan het college inlichtingen te verstrekken die van 
belang zijn voor terugvordering niet of niet behoorlijk nakomt bij de invordering bij 
dwangbevel van kosten van bijstand en de bestuurlijke boete geen beslagvrije voet (artikel 
60 lid 6 onderdeel b WWB). 
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Periodieke onderzoeksverplichting 
Er zijn geen wettelijke verplichtingen meer voor de WWB vastgesteld waarbinnen er een 
heronderzoek ten aanzien van debiteuren dienen te worden uitgevoerd. 
In principe betreft het 3-jaarlijks terugkerende controles, tenzij de gemeente in een nieuw 
onderzoeksplan andere termijnen aangeeft. Voor de Bbz, IOAW en IOAZ gelden nog wel de 
wettelijke termijnen van 8 maanden voor heronderzoeken en 12 maanden voor 
debiteurenonderzoek. 
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