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Inleiding
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de WWB, WIJ, IOAW en
IOAZ. Terugvordering van ten onrechte verstrekte bijstand (WWB), inkomensvoorziening (WIJ) en
uitkering (IOAW/IOAZ) kan worden beschouwd als het spiegelbeeld van de verstrekking daarvan
en vormt dus een onderdeel van die wetsuitvoering.
Op grond van artikel 58 WWB en artikel 54 WIJ kan het college dat de bijstand of de
inkomensvoorziening heeft verleend de kosten daarvan terugvorderen. Terugvordering is dus een
wettelijke bevoegdheid. Bij de invoering van de Wet bundeling van uitkeringen en
inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) is ook de terugvordering in het kader van de IOAW en
IOAZ een bevoegdheid geworden. Dat blijkt uit het nieuwe artikel 25 van zowel de IOAW als de
IOAZ.
Van het college wordt verwacht een actief terugvorderingsbeleid te voeren dat een effectieve
bijdrage levert aan een adequate fraudebestrijding. Teveel of ten onrechte verleende bijstand,
inkomensvoorziening of uitkering dienen zo veel mogelijk te worden teruggevorderd.
Het te voeren terugvorderingsbeleid dient ook aan te sluiten bij de gemeentelijke beleidsnotitie
Schuldhulpverlening in Montferland en het uitgangspunt van de Wet schuldsanering natuurlijke
personen (WSNP). Als uitgangspunt geldt dat een minnelijke schuldregeling de voorkeur verdient
boven een wettelijke schuldsanering. Het daarop af te stemmen terugvorderingsbeleid kan mede
bijdragen aan de oplossing van problematische schuldsituaties in dat minnelijke traject en wel
middels een versoepeling van de terug- en invorderingsbepalingen.
De gemeente Montferland maakt gebruik van de mogelijkheid om met betrekking tot die
bevoegdheid tot terugvordering nog de open criteria te beantwoorden door nadere beleidsregels
vast te stellen. In de eerste plaats dienen die beleidsregels de uitvoeringsorganisatie. In de tweede
plaats dienen deze als beslisdocument waarin de geformuleerde eisen zijn opgenomen en waaruit
de vereiste belangenafweging al voor een deel blijkt. Deze koppeling heeft tot gevolg dat de
uitvoeringsorganisatie de bestuurlijke keuzen onderbouwd ziet en bovendien dat hierover geen
onduidelijkheid over de bedoelingen van de uitvoering kan ontstaan.
Op grond van artikel 4:84 Awb blijft het uiteraard mogelijk om toch nog af te wijken van de
beleidsregels. Dit is alleen gerechtvaardigd (het gelijkheidsbeginsel inachtnemend) als toepassing
van die regels voor de belanghebbende vanwege zeer bijzondere omstandigheden een onevenredig
nadeel voor hem zouden opleveren in verhouding tot de doelen die de beleidsregels dienen.
Voor een omvattende toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 11 (herziening/intrekking en
terugvordering) van het handboek WWB van Schulinck. Die toelichting maakt onderdeel uit van
deze beleidsnotitie Terugvordering.
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HOOFDSTUK 1.
Artikel 1.

ALGEMEEN

Begripsbepalingen

1.

Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden
omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand, de Wet investeren
in jongeren, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte
werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen alsmede de Algemene wet bestuursrecht.

2.

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. de WWB: de Wet werk en bijstand;
b. de WIJ: de Wet investeren in jongeren;
c. de IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte
werkloze werknemers;
d. de IOAZ: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen;
e. de Awb: de Algemene wet bestuursrecht;
f. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Montferland;
g. de belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken
(overeenkomstig artikel 1:2 lid 1 Awb);
h. de bijstand resp. inkomensvoorziening en uitkering: de door het college betaalde
kosten van bijstand als bedoeld in de WWB, resp. de kosten van inkomensvoorziening als bedoeld in de WIJ en de kosten van uitkering als bedoeld in de
IOAW en IOAZ, gebruteerd/verhoogd met de aan de Belastingdienst afgedragen
loonbelasting, premies zorgverzekeringen vergoeding als bedoeld in artikel 46 van
de Zorgverzekeringswet, voor zover deze belasting, premies zorgverzekeringen en
vergoeding niet verrekend kunnen worden met de door het college af te dragen
loonbelasting, premies zorgverzekeringen en vergoeding behoudens de in artikel 8,
tweede lid van deze beleidsregels genoemde uitzonderingen;
i. de inlichtingenplicht: de verplichtingen genoemd in artikel 17, eerste en tweede lid
van de WWB, artikel 44, eerste lid van de WIJ, artikel 13, eerste lid van de IOAW
en artikel 13, eerste lid van de IOAZ.
j. de geldende bijstandsnorm: de krachtens de artikelen 20 tot en met 30 WWB van
toepassing zijnde basisnorm, vermeerderd/verminderd met de op grond van die
artikelen door het college (in de Toeslagenverordening WWB 2010) vastgestelde
verhoging (toeslag) danwel verlaging, inclusief de vakantietoeslag;
k. de geldende norm inkomensvoorziening: de krachtens de artikelen 26 tot en met
35 WIJ van toepassing zijnde basisnorm, vermeerderd/verminderd met de op
grond van die artikelen door het college (in de Toeslagenverordening WIJ 2010)
vastgestelde verhoging (toeslag) of verlaging, inclusief de vakantietoeslag;
l. de geldende IOAW- en IOAZ-grondslag: de van toepassing zijnde grondslag als
bedoeld in artikel 5, derde lid en volgende van de IOAW danwel IOAZ, inclusief de
vakantietoeslag.
m. de herziening: het met terugwerkende kracht opnieuw beslissen over het recht op
bijstand, inkomensvoorziening of uitkering over een periode in het verleden,
waarbij het recht op bijstand afwijkend wordt vastgesteld.
n. de intrekking: het ongedaan maken van het recht op bijstand,
inkomensvoorziening of uitkering over een periode in het verleden.

Artikel 2.
1.

Gebruikmaken van diverse bevoegdheden

Het college maakt gebruik van:
WWB:
a. de bevoegdheid op grond van het bepaalde in artikel 54, derde lid van de WWB tot
een gehele of gedeeltelijke herziening en/of intrekking van een besluit tot
toekenning van bijstand;
(opmerking: in één geval bestaat in de WWB (artikel 40, lid 6) een plicht tot
herziening of intrekking, namelijk indien belanghebbende weigert de GBAadresgegevens in overeenstemming te brengen met de feitelijke woonsituatie)
b. de bevoegdheid op grond van het bepaalde in de artikelen 58 tot en met 60 van de
WWB tot een gehele of gedeeltelijke terug- en invordering van kosten van bijstand;
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WIJ:
c.

d.

de bevoegdheid op grond van het bepaalde in artikel 40, derde lid van de WIJ tot
een geheel of gedeeltelijke herziening en/of intrekking van een besluit tot
vaststelling van de inkomensvoorziening;
(opmerking: in één geval bestaat in de WIJ (artikel 40, lid 4) een plicht tot
intrekking, namelijk indien belanghebbende weigert de GBA-adresgegevens in
overeenstemming te brengen met de feitelijke woonsituatie)
de bevoegdheid op grond van het bepaalde in de artikelen 54 tot en met 56 van de
WIJ tot een geheel of gedeeltelijke terug- en invordering van kosten van
inkomensvoorziening;

IOAW/IOAZ:
e. de bevoegdheid op grond van het bepaalde in artikel 17, derde en vierde lid van
zowel de IOAW als de IOAZ tot een geheel of gedeeltelijke herziening en/of
intrekking van een besluit tot toekenning van uitkering;
f. de bevoegdheid op grond van het bepaalde in de artikelen 25, 26 en 28 van zowel
de IOAW als de IOAZ tot een geheel of gedeeltelijke terug- en invordering van
kosten van uitkering;
Verrekening / dwanginvordering:
g. de bevoegdheid tot invordering via verrekening, dit op grond van het bepaalde in
artikel 48, vijfde lid en artikel 60, derde lid van de WWB, artikel 56, derde lid van
de WIJ of artikel 28, tweede en derde lid van zowel de IOAW als de IOAZ;
h. de bevoegdheid tot invordering bij dwangbevel, dit op grond van bepaalde in artikel
60, tweede lid van de WWB, artikel 56, tweede lid van de WIJ of artikel 28, eerste
lid van zowel de IOAW als de IOAZ.
2.

De bevoegdheden zoals beschreven in het eerste lid van dit artikel gelden voor het college
als algemene verplichtingen, behoudens de in deze beleidsregels beschreven
uitzonderingen, en behoudens de situatie waarin herziening/intrekking van bijstand,
inkomensvoorziening of uitkering alsmede de terug- en invordering in strijd is met de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Artikel 3.

Eisen van een herzienings-, intrekkings- en terug- en invorderingsbeschikking

Het herzienings-/intrekkings, terug- en invorderingsbesluit omvat waarnodig de
volgende punten:
a. de reden waarom wordt overgegaan tot een herziening/intrekking en/of
terugvordering van de verleende bijstand, inkomensvoorziening of uitkering, dit
met de vermelding van de wettelijke grondslag (artikel(en), inclusief de
toepasselijke leden;
b. de vermelding dat niet is gebleken van specifieke individuele omstandigheden en/of
dringende redenen om van de geldende beleidsregels af te wijken, i.c. om geheel of
gedeeltelijk van herziening/intrekking/terugvordering af te zien;
c. de periode van de herziening/intrekking alsmede de hoogte van de daadwerkelijke
verleende bijstand, inkomensvoorziening of uitkering afgezet tegen het wettelijke
recht daarop;
d. de hoogte van de netto danwel bruto teveel verstrekte bijstand, inkomensvoorziening of uitkering;
alsmede de vermelding dat wanneer de terugvordering niet binnen het lopende
boek-/loonbelastingjaar is terugbetaald, de netto-terugvordering wordt verhoogd
met de verplicht aan de Belastingdienst af te dragen (dus niet rechtstreeks te
verrekenen) loonbelasting en premies volksverzekeringen en vergoeding als
bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet;
e. de betalingsverplichting om de ontstane terugvordering in zijn geheel te voldoen
binnen 6 weken na verzenddatum van de beschikking;
f. de mogelijkheid om binnen 6 weken na verzenddatum van de beschikking een
terugbetalingsregeling te treffen;
g. de rechtsgevolgen bij een niet-nakoming van de betalingsverplichting, zoals
beschreven in afdeling 4.4.2 Awb over verzuim en afdeling 4.4.4 Awb over
aanmaning en invordering bij dwangbevel;
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h.

de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift bij het college gedurende
een termijn van 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden, alsmede
de vermelding van de eisen, waaraan een bezwaarschrift moet voldoen.

HOOFDSTUK 2.
Artikel 4.

GEHEEL OF GEDEELTELIJK AFZIEN VAN TERUGVORDERING

Afzien van (verdere) terugvordering wegens zeer dringende redenen

Het college ziet geheel of gedeeltelijk af van de bevoegdheid tot een herziening- en/of intrekking
van het recht op bijstand, inkomensvoorziening en/of uitkering vanwege zeer dringende redenen
en/of ziet (daarmee tevens) geheel of gedeeltelijk af van de bevoegdheid tot een terugvordering
vanwege zeer dringende redenen. In dit geval komt er geen vordering tot stand. Daarnaast kan het
college, in afwijking van het bepaalde in artikel 2 van deze beleidsnotitie, afzien van verdere
terug(in)vordering in een later stadium (kwijtschelding). Die zeer dringende redenen kunnen alleen
betrekking hebben op de gevolgen van de terugvordering voor belanghebbende. Het moet om zeer
bijzondere omstandigheden gaan dat (verdere) terugvordering leidt tot onaanvaardbare financiële
of sociale consequenties voor belanghebbende.
Artikel 5.

Afzien van (verdere) terugvordering bij kruimelbedragen

In afwijking van de wettelijke bevoegdheid en het bepaalde in artikel 2 van deze beleidsnotitie ziet
het college af van de bevoegdheid tot een herziening- en/of intrekking van het recht op bijstand,
inkomensvoorziening of uitkering en/of ziet (daarmee tevens) af van een terugvordering indien de
terug te vorderen bijstand, inkomensvoorziening of uitkering een bedrag van € 100,00 op netto
basis per kalenderjaar niet te boven gaat. In dit geval komt er geen vordering tot stand. Daarnaast
kan het college om die reden afzien van verdere terug-/(dwang)invordering in een later stadium
(kwijtschelding).
Artikel 6.
1.

Beperking van terugvordering in geval van verzwegen vermogen danwel
foutieve verwerking gegevens met betrekking tot vermogen

In het geval belanghebbende niet of niet tijdig heeft medegedeeld dat hij beschikt over
vermogen dat meer bedraagt dan de van toepassing zijnde vermogensgrens, dan beperkt
het college, in afwijking van de wettelijke bevoegdheid tot terugvordering en het bepaalde
in artikel 2 van deze beleidsnotitie, de terug te vorderen kosten van bijstand of
inkomensvoorziening tot die kosten die niet gemaakt zouden zijn als belanghebbende wel
(tijdig) zou hebben medegedeeld dat hij beschikt over een vermogen dat meer bedraagt
dan de van toepassing zijnde vermogensgrens. De hiervoor bedoelde beperking geldt
slechts indien belanghebbende aannemelijk kan maken dat er daartoe aanleiding is.
In dat geval berekent het college aan de hand van de hoogte van de destijds geldende
bijstand en/of inkomensvoorziening de periode waarin belanghebbende van zijn
vermogensoverschot buiten die bijstand/inkomensvoorziening had kunnen blijven en
berekent daarmee tevens de periode van intrekking van dat recht en de hoogte van de als
gevolg van die intrekking teveel gemaakte kosten.

2.

Het bepaalde in het eerste lid is eveneens van toepassing in het geval dat het college
gegevens met betrekking tot vermogen niet op de juiste wijze heeft verwerkt.

Artikel 7.
1.

Beperking van terugvordering conform zesmaanden-jurisprudentie

In afwijking van de wettelijke bevoegdheid tot terugvordering en het bepaalde in artikel 2
van deze beleidsnotitie, beperkt het college - in het geval dat bij het college gegevens
bekend zijn geworden die hadden moeten leiden tot ‘een eerdere’ wijziging of beëindiging
van de bijstand, inkomensvoorziening en/of uitkering - de terug te vorderen bijstand,
inkomensvoorziening of uitkering tot een periode van 6 maanden, te rekenen vanaf de
datum waarop bij het college die gegevens bekend zijn geworden.
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2.

Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing indien de bijstand,
inkomensvoorziening danwel uitkering ten onrechte is verstrekt omdat belanghebbende de
inlichtingenplicht niet of niet behoorlijk is nagekomen én er geen sprake is van zeer
bijzondere omstandigheden.

HOOFDSTUK 3
3.1

INVORDERING

DE TERUGBETALINGSVERPLICHTING

Artikel 8.

De terugbetalingsverplichting: bruto of netto

1.

In de terugvorderingsbeschikking wordt de gehele vordering, berekend naar de uitkering
als bedoeld in artikel 2, tweede lid sub h. van deze beleidsnotitie, meegedeeld aan
belanghebbende. De vastgestelde vordering geldt dan voor belanghebbende als de
opgelegde terugbetalingsverplichting. Het definitieve bedrag van de brutering kan niet
eerder worden berekend dan na het einde van het lopende boek-/loonbelastingjaar.

2.

Belanghebbende kan volstaan met een netto-betaling van de vordering indien:
a. de vordering betrekking heeft op het lopende boekjaar, én belanghebbende de
vordering voldoet vóór het einde van het boek-/loonbelastingjaar; of
b. de vordering niet is voldaan vóór het einde van het boek-/loonbelastingjaar waarop
deze betrekking heeft, maar belanghebbende niet kan worden verweten dat een
vordering is ontstaan én kan niet in alle redelijkheid worden verweten dat de
vordering nog niet is voldaan in het boek-/loonbelastingjaar waarop deze
betrekking heeft.

Artikel 9.

De minnelijke betalingsregeling

1.

Belanghebbende kan binnen de betalingstermijn van 6 weken als bedoeld in artikel 4.87
Awb, een gemotiveerd verzoek indienen om een betalingsregeling te treffen, dit onder
overlegging van bewijsstukken waarmee zijn terugbetalingscapaciteit kan worden
vastgesteld.

2.

Binnen 8 weken na ontvangst van een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel,
stelt het college de maandelijkse terugbetalingscapaciteit/-verplichting vast. Het besluit
van het college als bedoeld in dit artikellid geldt tevens als besluit tot uitstel als bedoeld in
artikel 4:94 van de Awb, en wordt ingetrokken als belanghebbende de nader vastgestelde
terugbetalingsverplichting niet nakomt. Indien het besluit als bedoeld in dit artikellid wordt
ingetrokken, geldt het bepaalde in artikel 8, eerste lid, tweede volzin, van deze
beleidsregels onverkort.

Artikel 10.

Terugbetalingsverplichting binnen het minnelijke traject bij WWB-, WIJ-,
IOAW- en IOAZ-gerechtigden

1.

Ingeval een (belanghebbende) niet-verwijtbare vordering en belanghebbende ontvangt een
uitkering op grond van de WWB of een inkomensvoorziening op grond van de WIJ of een
uitkering op grond van de IOAW/IOAZ, dan bedraagt de maandelijkse terugbetalingsverplichting 6% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, norm inkomensvoorziening
danwel IOAW/IOAZ-grondslag, in alle gevallen inclusief vakantietoeslag.

2.

In afwijking van het eerste lid van dit artikel, wordt met een betalingsvoorstel van
belanghebbende ingestemd voor zover daarmee de vordering binnen een periode van
36 maanden is zijn geheel kan worden afgelost en waarbij het betalingsvoorstel van de
debiteur tenminste € 25,00 per maand bedraagt.

3.

Ingeval van een (belanghebbende) verwijtbare vordering, dan bedraagt de maandelijkse
terugbetalingsverplichting 8% van de van toepassing bijstandsnorm, norm inkomensvoorziening danwel IOAW/IOAZ-grondslag, in alle gevallen inclusief vakantietoeslag.

Beleidsnotitie terugvordering WWB, WIJ, IOAW en IOAZ

7

4.

In geval van beslaglegging door een derde (dat wil zeggen een andere schuldeiser dan het
college), kan de terugbetalingsverplichting ingevolge de bovengenoemde leden voor alle
vorderingen worden bepaald op de volledige beslagruimte zoals aangegeven in artikel 475d
van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

5.

De maandelijkse terugbetalingsverplichting mag niet meer bedragen dan het bedrag dat
ingevolge het bepaalde in artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering
voor beslag in aanmerking zou komen.

Artikel 11.

Terugbetalingsverplichting binnen het minnelijke traject bij uitstroom uit
de WWB, WIJ of IOAW, IOAZ en bij niet- WWB, WIJ of IOAW of IOAZgerechtigden

1.

De hoogte van de maandelijkse terugbetalingsverplichting wordt bij beëindiging of
intrekking van de bijstand, de inkomensvoorziening of de uitkering op grond van de IOAW
of IOAZ gedurende 6 maanden na de verzenddatum van dat besluit gesteld op:
a. het bedrag dat belanghebbende maandelijks reeds betaalde tijdens de periode,
waarin de bijstand, inkomensvoorziening of uitkering is ontvangen; of
b. het bedrag dat belanghebbende op grond van het gestelde in artikel 10 van deze
beleidsnotitie diende te betalen.

2.

Na afloop van die termijn van 6 maanden alsmede ingeval belanghebbende tijdens het
nemen van een terugvorderingsbesluit een ander inkomen ontvangt dan de bijstand,
inkomensvoorziening of uitkering, dan wordt de maandelijkse terugbetalingsverplichting bij
een (belanghebbende) niet-verwijtbare vordering, vastgesteld op 6% van de van
toepassing zijnde bijstandsnorm, norm inkomensvoorziening danwel IOAW/IOAZgrondslag, in alle gevallen inclusief vakantietoeslag, vermeerderd met 35% van het bedrag
waarmee dat maandinkomen inclusief vakantiegeld die vergelijkbare geldende
bijstandsnorm, norm inkomensvoorziening danwel IOAW/IOAZ-grondslag overschrijdt.
Ingeval van een (belanghebbende) verwijtbare vordering wordt die maandelijkse
terugbetalingsverplichting vastgesteld op 8% van de van toepassing bijstandsnorm, norm
inkomensvoorziening danwel IOAW/IOAZ-grondslag, in alle gevallen inclusief
vakantietoeslag, vermeerderd met 50% van het bedrag waarmee dat maandinkomen
inclusief vakantiegeld die vergelijkbare geldende bijstandsnorm, norm inkomensvoorziening
danwel IOAW/IOAZ- grondslag overschrijdt.

3.

3.2

In totaliteit mag deze maandelijkse terugbetalingsverplichting niet meer bedragen dan het
bedrag dat ingevolge het bepaalde in artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering voor beslag in aanmerking zou komen.

DE TUSSENTIJDSE BEOORDELING VAN EEN LOPENDE BETALINGSVERPLICHTING

Artikel 12.
1.

Tussentijdse beoordeling van een terugbetalingsverplichting

Belanghebbende kan een schriftelijk verzoek doen, onder bijvoeging van zijn financiële en
andere relevante gegevens met bijbehorende afschriften van bewijsstukken, tot:
a. een wijziging van de eerder vastgestelde terugbetalingsverplichting, of
b. tijdelijk uitstel van de opgelegde terugbetalingsverplichting als bedoeld in artikel
4:94 van de Awb, omdat belanghebbende meent de eerder vastgestelde periodieke
terugbetalingsverplichting niet te kunnen voldoen.
Opmerking:
het aangaan van nieuwe schuldverplichtingen leidt niet tot een nieuwe vaststelling van
een opgelegde terugbetalingsverplichting behoudens bijzondere onvoorziene
omstandigheden. In het geval van een gewijzigde betalingsverplichting wordt deze
opgelegd met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op die van de
beschikking.
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2.

Binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek neemt het college hierover en besluit en
deelt dit aan belanghebbende mede bij beschikking.

3.

Het verzoek tot wijziging van de betalingsverplichting schort de lopende verplichting niet
op tenzij er sprake is van zeer dringende redenen.

3.3

GEVOLGEN BIJ HET NIET OF NIET MEER VOLDOEN VAN DE
TERUGBETALINGSVERPLICHTING

Artikel 13.

Niet of niet meer voldoen van de terugbetalingsverplichting

1.

Indien een interne verrekening als bedoeld in artikel 60, derde lid van de WWB, artikel 56,
derde lid van de WIJ of artikel 28, tweede lid IOAW/IOAZ niet is toe te passen en
belanghebbende niet bereid is tot het treffen van een minnelijke betalingsregeling, of een
eerder opgelegde betalingsverplichting niet meer nakomt én de betalings-/aanmaningsprocedure is doorlopen, dan maakt het college gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in
artikel 60, tweede en vierde lid WWB, resp. artikel 56, tweede en vierde lid WIJ of artikel
28, eerste en vierde lid IOAW/IOAZ.

2.

Het terugvorderingsbesluit wordt dan, uitgezonderd in geval van toepassing van artikel 5
van deze beleidsnotitie, gebruikmakend van het uitgevaardigde dwangbevel, met
inachtneming van de bepalingen in artikel 60 WWB, 56 WIJ of 28 IOAW/IOAZ en het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten uitvoer gelegd door middel van een
executoriaal beslag op loon, sociale uitkeringen of andere periodieke betalingen, welke
derden verschuldigd zijn of worden aan degene van wie kosten van bijstand,
inkomensvoorziening of uitkering worden teruggevorderd. De uitvaardiging van dat
dwangbevel geschiedt door middel van een toezending per aangetekende post.

3.

Indien vereenvoudigd derdenbeslag niet mogelijk is (geen voor beslag vatbaar inkomen)
danwel niet het gewenste resultaat oplevert (de derde-beslagene laat na het afschrift
derdenbeslag te retourneren en laat ook de doorbetaling na), dan kan de invordering
worden overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder.

Artikel 14. Rente en kosten
Indien moet worden overgegaan tot beslaglegging op derden als bedoeld in artikel 13 van deze
beleidsnotitie dan wordt de vordering op belanghebbende verhoogd met de wettelijke rente en de
op de invordering betrekking hebbende kosten, indien de invordering is overgedragen aan een
gerechtsdeurwaarder.

HOOFDSTUK 4.

Artikel 15.
1.

GEHEEL OF GEDEELTELIJK AFZIEN VAN VERDERE TERUG- EN
INVORDERING

Geheel of gedeeltelijk afzien van verdere terug- en invordering bij
schulden

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 van deze beleidsnotitie, kan het college in geval
van een problematische schuldensituatie (de situatie waarbij belanghebbende de totale
schuld niet kan terugbetalen/aflossen binnen 36 maanden) meewerken aan het tot stand
komen van een schuldregeling door geheel of gedeeltelijk af te zien van invordering van de
terugvorderingsschuld indien:
a.

redelijkerwijs te voorzien is dat belanghebbende niet zal kunnen voortgaan met het
betalen van zijn schulden; belanghebbende moet uitzicht krijgen op een
schuldenvrije toekomst en op termijn in staat worden gesteld te reserveren voor de
aanschaf van duurzame gebruiksgoederen;
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b.
c.

redelijkerwijs te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle
vorderingen, behoudens de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vorderingen,
van de overige schuldeisers zonder een zodanig besluit niet tot stand zal komen;
de terugvorderingsschuld ten minste zal worden voldaan naar evenredigheid met
de vorderingen van de schuldeisers van gelijke rang.

2.

Het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing indien:
a. de vordering het gevolg is van ten onrechte verleende bijstand, inkomensvoorziening of uitkering vanwege het schenden van de inlichtingenplicht of
anderszins verwijtbaar gedrag van de belanghebbende, waaronder een
tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan
(er is gedurende 24 maanden voorafgaand aan de individuele afweging sprake van
onverantwoorde uitgaven en/of onvoldoende meewerken aan het oplossen van zijn
probleem);
b. de vordering het gevolg is van een in de vorm van een geldlening verstrekte lening
op grond van het bepaalde in artikel 48, tweede lid, aanhef en onder b, van de
WWB;
c. de vordering (met uitzondering van die op grond van de IOAW en IOAZ) wordt
gedekt door pand of hypotheek op een goed of goederen, behoudens voor zover de
vordering niet op die goederen uitgewonnen kan worden.

3.

In afwijking van het tweede lid onder a. en b. van dit artikel (overeenkomstig de
uitgangspunten van de WSNP) kan het college in geval van een door een schending van de
inlichtingenplicht of anderszins verwijtbaar gedrag ontstane vordering toch meewerken aan
het tot stand komen van een schuldregeling indien het een vordering betreft:
a. tot de aangiftegrens van € 10.000,00 én het besluit tot terugvordering is minimaal
3 jaar, voorafgaand aan het verzoek tot het treffen van een schuldregeling, aan
belanghebbende bekend gemaakt;
b. boven de aangiftegrens van € 10.000,00 én het besluit tot terugvordering is
minimaal 5 jaar, voorafgaand aan het verzoek tot het treffen van een
schuldregeling, aan belanghebbende bekend gemaakt;
c. én waarbij in beide gevallen een bod is gedaan ter hoogte van minimaal 60% van
het saldo van de vordering tegen finale kwijting van de restsom.

4.

Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van verdere terugvordering als bedoeld in het eerste
lid van dit artikel treedt niet in werking voordat tussen het college en/of schuldeisers en
belanghebbende een schuldregeling overeenkomstig het eerste lid van dit artikel tot stand
is gekomen.

5.

Het besluit tot het geheel of gedeeltelijk afzien van verdere terugvordering als bedoeld in
het eerste lid van dit artikel wordt ingetrokken of ten nadele van belanghebbende gewijzigd
indien:
a. niet binnen twaalf maanden nadat dat besluit is bekendgemaakt, een
schuldregeling tot stand is gekomen die voldoet aan de eisen bedoeld in het eerste
lid van dit artikel;
b. belanghebbende zijn schuld aan de gemeente niet overeenkomstig de
schuldregeling zelf in der minne voldoet; of
c. belanghebbende onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de
verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander besluit zou hebben
geleid.

Artikel 16.
1.

Afzien van (verdere) terugvordering na het voldoen aan de
terugbetalingsverplichting

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 van deze beleidsnotitie, kan het college
ambtshalve (dit vanuit het gelijkheidsbeginsel) afzien van (verdere) terugvordering indien
belanghebbende:
a. gedurende 3 jaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen in der minne (dus er
mag geen sprake zijn van dwanginvordering) heeft voldaan;
als betalingsverplichting geldt de uitkomst van 6% van de (fictief) voor
belanghebbende gedurende die periode geldende bijstandsnorm, inkomensvoorziening danwel uitkering plus 35% van het (evt.) meerdere netto inkomen; of
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b.
c.

gedurende die periode niet volledig aan zijn terugbetalingsverplichtingen in der
minne heeft voldaan, maar het achterstallige bedrag over die periode alsnog in der
minne (ineens danwel in termijnen) heeft betaald; of
gedurende 5 jaar geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat hij deze
op enig moment zal gaan verrichten.

2.

Het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van:
a. de terugvordering wegens schending van de inlichtingenplicht;
b. de terugvordering die het gevolg is van een in de vorm van een verstrekte
geldlening als bedoeld in artikel 48, tweede lid, aanhef en onder b, van de WWB;
c. vorderingen welke door pand of hypotheek op een goed of goederen zijn gedekt,
behoudens voor zover zij niet op die goederen verhaald kunnen worden.

3.

In afwijking van het tweede lid onder a. en b. van dit artikel (overeenkomstig de
uitgangspunten van de WSNP) kan het college in geval van een door een schending van de
inlichtingenplicht of anderszins verwijtbaar gedrag ontstane terugvordering toch
meewerken aan de versoepeling van de terugbetalingsverplichting indien het een
terugvordering betreft:
a. tot de aangiftegrens van € 10.000,00 waarbij het besluit tot terugvordering
minimaal 3 jaar geleden aan belanghebbende bekend is gemaakt én waarbij
belanghebbende gedurende die periode van 3 jaar volledig in der minne heeft
voldaan aan de hem opgelegde terugbetalingsverplichting; als betalingsverplichting
in die periode, te voldoen in der minne, geldt minimaal de uitkomst van 36
maandtermijnen elk ter hoogte van 8% van de (fictief) voor belanghebbende
gedurende die periode geldende bijstandsnorm plus 50% van het (evt.) meerdere
netto inkomen;
b. boven de aangiftegrens van € 10.000,00 waarbij het besluit tot terugvordering
minimaal 5 jaar geleden aan belanghebbende bekend is gemaakt én waarbij
belanghebbende gedurende die periode van 5 jaar volledig in der minne heeft
voldaan aan de hem opgelegde terugbetalingsverplichting; als betalingsverplichting in die periode, te voldoen in der minne, geldt minimaal de uitkomst
van 60 maandtermijnen elk ter hoogte van 8% van de (fictief) voor
belanghebbende gedurende die periode geldende bijstandsnorm plus 50% van het
(evt.) meerdere netto inkomen;
c. vervolgens wordt de terugbetalingsverplichting ná die periode van resp. 3 of 5 jaar
enerzijds afgestemd op de mate van verwijtbaarheid (aard plus omvang van de
vordering) en anderzijds afgestemd op de omstandigheden en mogelijkheden van
belanghebbende (dus maatwerk); in beide gevallen dient uiteindelijk ná die periode
van resp. 3 of 5 jaar nog tenminste 60% van het saldo van de vordering te worden
voldaan alvorens kan worden besloten tot een kwijtschelding van de restvordering.

HOOFDSTUK 5.
Artikel 17.

SLOTBEPALINGEN

Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidnotitie terugvordering WWB, WIJ, IOAW
en IOAZ”.
Artikel 18.
Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2011 en zijn van toepassing op de
ná 1 januari 2011 te nemen besluiten tot herziening, intrekking, terugvordering en invordering van
kosten van bijstand, inkomensvoorziening danwel uitkering.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland
De secretaris,
De burgemeester,
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Wetsartikelen (geldend op 1 januari 2011)
Artikel 17 WWB - Inlichtingenplicht
1. De belanghebbende doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle
feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op
zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand. Deze verplichting geldt niet indien die feiten en
omstandigheden door het college kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk voorschrift als
authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden verkregen uit bij ministeriële regeling aan te wijzen
administraties. Bij ministeriële regeling wordt bepaald voor welke gegevens de tweede zin van toepassing
is.
2. De belanghebbende is verplicht aan het college desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs
nodig is voor de uitvoering van deze wet.
3. Het college stelt bij de uitvoering van deze wet de identiteit van de belanghebbende vast aan de hand van
een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de Wet op de
identificatieplicht.
4. Een ieder is verplicht aan het college desgevraagd een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht terstond ter inzage te verstrekken, voorzover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering
van deze wet.

Artikel 48 WWB - Geldlening, borgtocht en bijstand in natura
1. Tenzij in deze wet anders is bepaald, wordt de bijstand verleend om niet.
2. Bijstand kan worden verleend in de vorm van een geldlening of borgtocht indien:
a. redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belanghebbende op korte termijn over voldoende middelen
zal beschikken om over de betreffende periode in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien;
b. de noodzaak tot bijstandsverlening het gevolg is van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid
voor de voorziening in het bestaan;
c. de aanvraag een door de belanghebbende te betalen waarborgsom betreft;
d. het bijstand ter gedeeltelijke of volledige aflossing van een schuldenlast betreft.
3. Het college kan aan het verlenen van bijstand in de vorm van een geldlening verplichtingen verbinden die
zijn gericht op meerdere zekerheid voor de nakoming van de aan deze bijstand verbonden rente- en
aflossingsverplichtingen.
4. Het college verstrekt bijzondere bijstand als bedoeld in artikel 35, vijfde lid, in natura, tenzij dit naar het
oordeel van het college leidt tot een ondoelmatige uitvoering van dat lid.
5. Indien de persoon aan wie bijstand in de vorm van een geldlening wordt verleend algemene bijstand of een
uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen,
het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 of de Wet werk en inkomen kunstenaars of een
inkomensvoorziening op grond van de Wet investeren in jongeren ontvangt, is het college bevoegd tot
verrekening van die geldlening met die algemene bijstand, uitkering of inkomensvoorziening.

Artikel 54 WWB - Onjuiste gegevens en onvoldoende medewerking
1. Indien de belanghebbende de voor de verlening van bijstand van belang zijnde gegevens of de gevorderde
bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig heeft verstrekt en hem dit te verwijten valt, dan wel indien de
belanghebbende anderszins onvoldoende medewerking verleent, kan het college het recht op bijstand voor
de duur van ten hoogste acht weken opschorten:
a. vanaf de eerste dag van de periode waarop het verzuim betrekking heeft, of
b. vanaf de dag van het verzuim indien niet kan worden bepaald op welke periode dit verzuim betrekking
heeft.
2. Het college doet mededeling van de opschorting aan de belanghebbende en nodigt hem uit binnen een door
hen te stellen termijn het verzuim te herstellen.
3. Onverminderd het elders in deze wet bepaalde terzake van herziening of intrekking van een besluit tot
toekenning van bijstand en terzake van weigering van bijstand, kan het college een dergelijk besluit herzien
of intrekken:
a. indien het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid, of artikel
30c, tweede en derde lid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, heeft geleid tot
het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van bijstand;
b. indien anderszins de bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend.
4. Als de belanghebbende in het geval bedoeld in het eerste lid het verzuim niet herstelt binnen de daarvoor
gestelde termijn, kan het college na het verstrijken van deze termijn het besluit tot toekenning van bijstand
intrekken met ingang van de eerste dag waarover het recht op bijstand is opgeschort.
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Artikel 58 WWB - Bevoegdheid terugvordering
1. Het college van de gemeente die de bijstand heeft verleend kan kosten van bijstand terugvorderen,
voorzover de bijstand:
a. ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;
b. in de vorm van geldlening is verleend en de uit de geldlening voortvloeiende verplichtingen niet of niet
behoorlijk worden nagekomen;
c. voortvloeit uit gestelde borgtocht;
d. ingevolge artikel 52 bij wijze van voorschot is verleend en nadien is vastgesteld dat geen recht op
bijstand bestaat;
e. anderszins onverschuldigd is betaald voorzover de belanghebbende dit redelijkerwijs had kunnen
begrijpen, of
f. anderszins onverschuldigd is betaald, waaronder begrepen dat:
1°. de belanghebbende naderhand met betrekking tot de periode waarover bijstand is verleend, over in
aanmerking te nemen middelen als bedoeld in paragraaf 3.4 beschikt of kan beschikken;
2°. Bijstand is verleend met een bepaalde bestemming en naderhand door de belanghebbende
vergoedingen of tegemoetkomingen worden ontvangen met het oog op die bestemming.
2. Indien een gemeente ingevolge artikel 42, derde lid, gehouden is kosten van bijstand over een bepaalde
periode aan een andere gemeente te vergoeden, geschiedt de terugvordering over die periode, voorzover zij
nog niet heeft plaatsgehad, door het college van eerstgenoemde gemeente.
3. Het college is bevoegd tot verrekening van in de voorafgaande drie maanden ontvangen middelen met de
algemene bijstand.
4. Bij gebreke van tijdige betaling kan de vordering worden verhoogd met de op de terugvordering betrekking
hebbende kosten. Loonbelasting en de premies volksverzekeringen waarvoor de gemeente die de bijstand
verstrekt krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 inhoudingsplichtige is, alsmede de vergoeding, bedoeld
in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet,
kunnen worden teruggevorderd, voor zover deze belasting, premies en vergoeding niet verrekend kunnen
worden met de door het college af te dragen loonbelasting, premies volksverzekeringen en vergoeding.
5. Terugvordering als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, vindt niet plaats, indien de betreffende kosten zijn
gemaakt meer dan twee jaar vóór de datum van verzending van het besluit tot terugvordering.

Artikel 59 WWB - Terugvordering gezinsleden
1. Onverminderd artikel 58 kunnen kosten van bijstand, indien de bijstand aan een gezin wordt verleend, van
alle gezinsleden worden teruggevorderd.
2. Indien de bijstand:
a. als gezinsbijstand aan gehuwden had moeten worden verleend;
b. overeenkomstig een norm als bedoeld in artikel 24 had moeten worden verleend omdat een van de
gehuwden een inkomensvoorziening op grond van de Wet investeren in jongeren ontvangt;
maar zulks achterwege is gebleven, omdat de belanghebbende de verplichtingen, bedoeld in artikel 17, of
artikelen 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, niet of niet
behoorlijk is nagekomen, kunnen de kosten van bijstand mede worden teruggevorderd van de persoon met
wiens middelen als bedoeld in paragraaf 3.4, bij de verlening van bijstand rekening had moeten worden
gehouden.
3. De in het eerste en tweede lid bedoelde personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van
kosten van bijstand die worden teruggevorderd.

Artikel 60 WWB - Besluit tot terugvordering
1. De persoon van wie kosten van bijstand worden teruggevorderd is verplicht desgevraagd aan het college de
inlichtingen te verstrekken die voor terugvordering op grond van deze paragraaf van belang zijn.
2. Het college kan de kosten van de bijstand, bedoeld in de artikelen 58 en 59 invorderen bij dwangbevel.
3. Indien de persoon van wie kosten van bijstand als bedoeld in de artikelen 58 en 59 worden teruggevorderd
algemene bijstand, een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 of de Wet werk
en inkomen kunstenaars of een inkomensvoorziening op grond van de Wet investeren in jongeren ontvangt,
is het college bevoegd tot verrekening van die kosten met die algemene bijstand, uitkering of
inkomensvoorziening.
4. De in artikel 479g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de raad voor de kinderbescherming
toegekende bevoegdheid komt gelijkelijk toe aan het college. Indien het college gebruik maakt van deze
bevoegdheid, geschiedt de bekendmaking van het dwangbevel, in afwijking van artikel 4:123, eerste lid, van
de Algemene wet bestuursrecht, door middel van toezending per post aan degene van wie kosten van
bijstand worden teruggevorderd.
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5. Zolang de belanghebbende zijn verplichting, bedoeld in het eerste lid, niet of niet behoorlijk nakomt:
a. is het college, in afwijking van artikel 4:93, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, bevoegd tot
verrekening voor zover beslag op de vordering van de schuldeiser nietig zou zijn;
b. geldt de beslagvrije voet, bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, in afwijking van artikel 4:116 van de Algemene wet bestuursrecht, niet bij invordering
van kosten van bijstand bij dwangbevel.
6. Terugvordering van kosten van bijstand als bedoeld in de artikelen 58 en 59 is bevoorrecht en volgt
onmiddellijk na de vorderingen in artikel 288 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek omschreven.

Artikel 44 WIJ - Inlichtingenplicht
1. De jongere doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en
omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn recht
op een werkleeraanbod of zijn recht op inkomensvoorziening. Deze verplichting geldt niet indien die feiten en
omstandigheden door het college kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk voorschrift als
authentiek aangemerkte bij ministeriële regeling aan te wijzen gegevens of kunnen worden verkregen uit bij
ministeriële regeling aan te wijzen administraties.
2. De jongere is verplicht aan het college desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is
voor de uitvoering van deze wet.
3. Het college stelt bij de uitvoering van deze wet de identiteit van de belanghebbende vast aan de hand van
een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de Wet op de
identificatieplicht.
4. Een ieder is verplicht aan het college desgevraagd een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht terstond ter inzage te verstrekken, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering
van deze wet.

Artikel 40 WIJ - Opschorten, herzien of intrekken recht op inkomensvoorziening
1. Het college kan het recht op een inkomensvoorziening opschorten indien de jongere te verwijten valt dat hij
de voor de vaststelling van het recht op een inkomensvoorziening van belang zijnde gegevens of de
gevorderde bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig heeft verstrekt, dan wel anderszins onvoldoende
medewerking verleent aan het onderzoek van het college met betrekking tot zijn recht op een
werkleeraanbod of een inkomensvoorziening.
2. Het college doet mededeling van de opschorting aan de jongere en nodigt hem uit binnen een door het
college gestelde termijn het verzuim, bedoeld in het eerste lid, te herstellen.
3. Het college kan een besluit tot vaststelling van de inkomensvoorziening herzien of intrekken, indien:
a. het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 30c, tweede of derde lid, van de
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te
hoog bedrag verlenen van inkomensvoorziening; of
b. anderszins de inkomensvoorziening ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend.
4. Als na het verstrijken van een periode van drie maanden de opschorting, bedoeld in artikel 20, eerste lid,
niet is beëindigd, trekt het college het besluit tot vaststelling van de inkomensvoorziening in met ingang van
de dag waarop de opschorting, bedoeld in dat artikel inging. Als de jongere het verzuim, bedoeld in het
eerste lid, niet herstelt binnen de daarvoor gestelde termijn, trekt het college na het verstrijken van deze
termijn het besluit tot vaststelling van de inkomensvoorziening in met ingang van de eerste dag waarover
het recht op de inkomensvoorziening is opgeschort.

Artikel 54 WIJ - Bevoegdheid terugvordering
1. Het college kan de kosten van de inkomensvoorziening terugvorderen, voor zover die inkomensvoorziening:
a. ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;
b. op grond van artikel 37 bij wijze van voorschot is verleend en nadien is vastgesteld dat geen recht op
inkomensvoorziening bestaat;
c. in de vorm van geldlening is verleend en de uit de geldlening voortvloeiende verplichtingen niet of niet
behoorlijk worden nagekomen;
d. anderszins onverschuldigd is betaald, omdat de jongere naderhand met betrekking tot de periode
waarover de inkomensvoorziening is verleend, over in aanmerking te nemen vermogen of inkomen
beschikt of kan beschikken; of
e. anderszins onverschuldigd is betaald voor zover de belanghebbende dit redelijkerwijs had kunnen
begrijpen.

Beleidsnotitie terugvordering WWB, WIJ, IOAW en IOAZ

14

2. Indien het college op grond van artikel 16, derde lid, gehouden is kosten verbonden aan een
werkleeraanbod, of een inkomensvoorziening over een bepaalde periode aan een andere gemeente te
vergoeden, geschiedt de terugvordering over die periode, voor zover zij nog niet heeft plaatsgehad, door het
college van eerstgenoemde gemeente.
3. Het college is bevoegd tot verrekening van in de voorafgaande drie maanden ontvangen middelen met de
inkomensvoorziening.
4. Bij gebreke van tijdige betaling kan de vordering worden verhoogd met de op de terugvordering betrekking
hebbende kosten. Loonbelasting en de premies volksverzekeringen waarvoor de gemeente die de
inkomensvoorziening verstrekt krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 inhoudingsplichtige is, alsmede
de vergoeding, bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet, kunnen worden teruggevorderd, voor
zover deze belasting, premies en vergoeding niet verrekend kunnen worden met de door het college af te
dragen loonbelasting, premies volksverzekeringen en vergoeding.
5. Terugvordering als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, vindt niet plaats, indien de betreffende kosten zijn
gemaakt meer dan twee jaar vóór de datum van verzending van het besluit tot terugvordering.

Artikel 55 WIJ - Terugvordering echtgenoten
1. Indien de inkomensvoorziening overeenkomstig een norm als bedoeld in artikel 28 had moeten worden
verleend maar zulks achterwege is gebleven, omdat de jongere de verplichtingen, bedoeld in artikel 44, of
artikel 30c, tweede lid of derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, niet of niet
behoorlijk is nagekomen, kunnen de kosten van de inkomensvoorziening mede worden teruggevorderd van
de persoon met wiens middelen bij de verlening van de inkomensvoorziening rekening had moeten worden
gehouden.
2. De in het eerste lid bedoelde persoon is mede hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van kosten van
de inkomensvoorziening die worden teruggevorderd.

Artikel 56 WIJ - Nadere bepalingen terugvordering
1. De persoon van wie kosten van de inkomensvoorziening worden teruggevorderd is verplicht desgevraagd
aan het college de inlichtingen te verstrekken die voor terugvordering op grond van dit hoofdstuk van belang
zijn.
2. Het college kan de kosten van de inkomensvoorziening, bedoeld in de artikelen 54 en 55 invorderen bij
dwangbevel.
3. Indien de persoon van wie kosten van de inkomensvoorziening, bedoeld in de artikelen 54 en 55,
worden teruggevorderd een inkomensvoorziening, algemene bijstand op grond van de Wet werk en bijstand
of een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 of de Wet werk en inkomen kunstenaars
ontvangt, is het college bevoegd tot verrekening van die kosten met die inkomensvoorziening, die algemene
bijstand of die uitkering.
4. De in artikel 479g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de raad voor de kinderbescherming
toegekende bevoegdheid komt gelijkelijk toe aan het college. Indien het college gebruik maakt van deze
bevoegdheid, geschiedt de bekendmaking van het dwangbevel, in afwijking van artikel 4:123, eerste lid, van
de Algemene wet bestuursrecht, door middel van toezending per post aan de persoon van wie kosten van de
inkomensvoorziening worden teruggevorderd.
5. Zolang de persoon van wie kosten van de inkomensvoorziening worden teruggevorderd zijn verplichting,
bedoeld in het eerste lid, niet of niet behoorlijk nakomt:
a. is het college, in afwijking van artikel 4:93, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, bevoegd tot
verrekening voor zover beslag op de vordering van de schuldeiser nietig zou zijn;
b. geldt de beslagvrije voet, bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, in afwijking van artikel 4:116 van de Algemene wet bestuursrecht, niet bij invordering
van kosten van de inkomensvoorziening bij dwangbevel.
6. Terugvordering van kosten van de inkomensvoorziening, bedoeld in de artikelen 54 en 55, is bevoorrecht en
volgt onmiddellijk na de vorderingen omschreven in artikel 288 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
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Artikel 13 IOAW / IOAZ - Inlichtingenplicht
1. De belanghebbende doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle
feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op
zijn arbeidsinschakeling en het recht op uitkering, de hoogte of de duur van de uitkering, of op het bedrag
van de uitkering dat aan hem wordt betaald. De verplichting geldt niet indien die feiten en omstandigheden
door burgemeester en wethouders kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk voorschrift als
authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden verkregen uit bij ministeriële regeling aan te wijzen
administraties. Bij ministeriële regeling wordt bepaald voor welke gegevens de tweede zin van toepassing is.
2. De belanghebbende is verplicht aan het college desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs
nodig is voor de uitvoering van deze wet.
3. Het college stelt bij de uitvoering van deze wet de identiteit van de belanghebbende vast aan de hand van
een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.
4. Een ieder is verplicht aan het college desgevraagd een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1°
tot en met 3°, van de Wet op de identificatieplicht terstond ter inzage te verstrekken, voorzover dit
redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.

Artikel 17 IOAW / IOAZ- Opschorten, herzien of intrekken recht op uitkering
1. Indien de belanghebbende de voor de verlening van de uitkering van belang zijnde gegevens of de
gevorderde bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig heeft verstrekt en hem dit te verwijten valt, dan wel
indien de belanghebbende anderszins onvoldoende medewerking verleent aan het onderzoek, kan het college
het recht op uitkering opschorten:
a. vanaf de eerste dag van de periode waarop het verzuim betrekking heeft, of
b. vanaf de dag van het verzuim indien niet kan worden bepaald op welke periode dit verzuim betrekking
heeft.
2. Het college doet mededeling van de opschorting aan de belanghebbende en nodigen hem uit binnen een
door hen te stellen termijn het verzuim te herstellen.
3. Onverminderd het elders in deze wet bepaalde terzake van herziening of intrekking van een besluit tot
toekenning van uitkering en terzake van weigering van uitkering, kan het college een dergelijk besluit
herzien of intrekken:
a. indien een gedraging als bedoeld in artikel 20, eerste lid, of het niet of niet behoorlijk nakomen van de
verplichting, bedoeld in artikel 13, eerste lid, of artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag
verlenen van uitkering;
b. indien anderszins de uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend.
4. Als de belanghebbende in het geval bedoeld in het eerste lid het verzuim niet herstelt binnen de daarvoor
gestelde termijn, kan het college na het verstrijken van deze termijn het besluit tot toekenning van uitkering
intrekken met ingang van de eerste dag waarover het recht op uitkering is opgeschort.

Artikel 25 IOAW / IOAZ- Bevoegdheid terugvordering
1. De uitkering die als gevolg van een besluit als bedoeld in artikel 17, derde of vierde lid, of artikel 20 ten
onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, alsmede hetgeen anderszins onverschuldigd is
betaald, kan van de belanghebbende worden teruggevorderd.
2. De uitkering kan van de belanghebbende worden teruggevorderd indien blijkt dat deze over dezelfde
periode waarover een uitkering op grond van deze wet is verleend, later inkomsten ontvangt waarmede bij
de vaststelling van de uitkering rekening zou zijn gehouden.
3. Het college is bevoegd tot verrekening van de in de voorafgaande drie maanden ontvangen middelen met
de uitkering.
4. Bij gebreke van tijdige betaling kan de vordering worden verhoogd met de op de terugvordering betrekking
hebbende kosten. Loonbelasting en premies volksverzekeringen waarvoor het college dat de uitkering
verstrekt krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 inhoudingsplichtige is, alsmede de vergoeding,
bedoeld in artikel 46 van de Zorgverzekeringswet, kunnen worden teruggevorderd, voor zover deze
belasting, premies en vergoeding niet verrekend kunnen worden met de door het college af te dragen
loonbelasting, premies volksverzekeringen en vergoeding
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Artikel 26 IOAW / IOAZ- Terugvordering echtgenoten
1. Indien de uitkering met inachtneming van artikel 3 is verleend, worden voor de toepassing van deze
paragraaf als belanghebbenden aangemerkt de in dat artikel bedoelde personen.
2. Indien de uitkering met inachtneming van artikel 3, had moeten worden verleend, maar zulks achterwege is
gebleven omdat de belanghebbende onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt, dan wel de
verplichting, bedoeld in artikel 13, of artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, niet of niet behoorlijk is nagekomen, kan de gedurende het
betrokken tijdvak ten onrechte verleende uitkering mede worden teruggevorderd van de persoon met wiens
inkomen bij de verlening van de uitkering rekening had moeten worden gehouden.
3. De in het eerste en tweede lid bedoelde personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van de
ten onrechte verleende uitkering.

Artikel 28 IOAW / IOAZ- Nadere bepalingen terugvordering
1. Het college kan de onverschuldigd betaalde uitkering, bedoeld in artikel 25, eerste lid, invorderen bij
dwangbevel.
2. Indien degene van wie de uitkering wordt teruggevorderd algemene bijstand op grond van de Wet werk en
bijstand of een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 of de Wet werk
en inkomen kunstenaars ontvangt, is het college bevoegd tot verrekening van die uitkering met die
algemene bijstand of uitkering.
3. Indien degene van wie de uitkering wordt teruggevorderd een uitkering of algemene bijstand ontvangt van
een andere gemeente dan de gemeente waarvan het college de uitkering terugvordert, dan wel een uitkering
ontvangt op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, de Wet arbeid en zorg, de Toeslagenwet, de Algemene
Ouderdomswet of de Algemene nabestaandenwet, betaalt dat college, het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen, onderscheidenlijk de Sociale verzekeringsbank het bedrag van de terugvordering,
zonder dat daarvoor een machtiging nodig is van de belanghebbende, op verzoek aan het college, dat besluit
tot terugvordering.
4. De in artikel 479g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de raad voor de kinderbescherming
toegekende bevoegdheid komt gelijkelijk toe aan het college. Indien het college gebruik maakt van deze
bevoegdheid, geschiedt de bekendmaking van het dwangbevel, in afwijking van artikel 4:123, eerste lid, van
de Algemene wet bestuursrecht, door middel van toezending per post aan degene van wie uitkering wordt
teruggevorderd.
5. Zolang de belanghebbende de verplichting, bedoeld in artikel 27, niet of niet behoorlijk nakomt:
a. is het college, in afwijking van artikel 4:93, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, bevoegd tot
verrekening voor zover beslag op de vordering van de schuldeiser nietig zou zijn;
b. geldt de beslagvrije voet, bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, in afwijking van artikel 4:116 van de Algemene wet bestuursrecht, niet bij invordering
van de onverschuldigd betaalde uitkering bij dwangbevel.
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