Toelichting beleidsregels verhaal WWB WIJ 2010
Beleidsregel 1: Algemeen
Met artikel 1, lid 1 tot en met 4 worden de verhaalsmogelijkheden op de (ex)
echtgenoot (en de daarmee gelijkgestelde partner) bedoeld voor wat betreft zijn
onderhoudsplicht jegens zijn (ex)echtgenoot en/of minderjarige kinderen. In artikel 57
van de WIJ is opgenomen dat op verhaal van de kosten van de inkomensvoorziening
paragraaf 6.5 van de WWB van overeenkomstige toepassing is.
Het college heeft ingevolge artikel 55 van de WWB de mogelijkheid de
bijstandsgerechtigde een verplichting tot het vorderen van alimentatie op te leggen.
Naast de verplichtingen die ingevolge hoofdstuk 2 van de WWB in elk geval aan de
bijstand verbonden zijn, dan wel daaraan door het college verbonden worden, kan
het college vanaf de dag van melding als bedoeld in artikel 44, tweede lid, WWB
verplichtingen opleggen die strekken tot arbeidsinschakeling, dan wel die verband
houden met aard en doel van een bepaalde vorm van bijstand of die strekken tot zijn
vermindering of beëindiging.
Beleidsregel 3: Geheel of gedeeltelijk afzien van een verhaalsbesluit
Het gaat hier om de verhaalsbijdrage die door het college wordt opgelegd.
Verhaalsbijdragen opgelegd bij rechterlijke uitspraak worden onverkort ingevorderd
en niet verminderd. Op grond van een eerdere circulaire (Uitvoeringsaspecten van
de nieuwe verhaalswetgeving, SZW 30 september 1992) wordt een –aangepastkruimelbedrag gehanteerd.
De gemeente hoeft niet te verhalen wanneer het totale bedrag onder de € 50,00 per
maand ligt. Dit minimumbedrag heeft betrekking op de verhaalsbijdrage(n) de (ex)
echtgenote (of daarmee gelijkgestelde partner) en kind(eren) gezamenlijk.
Beleidsregel 7: Beoordeling onderhoudsplicht
Het betreft hier de uitvoering van de zogeheten Tremanormen. Deze normen worden
door de rechtbank gehanteerd bij de vaststelling van de alimentatie en voorzien in
zowel een zgn. netto- als een brutoberekening.
Beleidsregel 11: Verhaal in rechte
Ook hier is, net als in artikel 3, sprake van een ondergrens. Deze ondergrens is
ingesteld gezien de met een gerechtelijke procedure gepaard gaande kosten met
betrekking tot middelen en mensen. Wanneer het te verhalen bedrag de ondergrens
niet te boven gaat, worden door de gemeente geen verdere juridische stappen
ondernomen.
Beleidsregel 12: Heronderzoek
Het bedrag kan worden herleid uit de in de toelichting bij artikel 3 genoemde bedrag
van
€ 50,00 per maand.

Beleidsregel 13: Verrekening en beslaglegging
Verrekening is enkel mogelijk als het college tegenover de vordering een
betalingsverplichting aan de onderhoudsplichtige heeft. Indien de
onderhoudsplichtige evenwel zelf ook bijstand of een inkomensvoorziening ontvangt
wordt hij/zij niet in staat geacht bij te dragen in de kosten van het levensonderhoud
van zijn ex-echtgenoot en/of zijn kinderen.
INVORDERING VERHAALSBIJDRAGE
1. De debiteur die het verschuldigde verhaalsbedrag niet heeft voldaan, wordt
gemaand binnen 1 maand na verzending van de aanmaning alsnog tot correcte
betaling over te gaan;
2. Indien de debiteur na de eerste aanmaning niet tot betaling overgaat, wordt hij in
gebreke gesteld, rente en kosten worden aangezegd en de debiteur wordt
gemaand om binnen 1 maand na verzending van de ingebrekestelling tot
correcte betaling alsmede het voldoen van de inmiddels opgelopen
betalingsachterstand over te gaan;
3. Indien de debiteur, na daartoe te zijn aangemaand en in gebreke te zijn gesteld,
zijn betalingsverplichting niet correct nakomt zal de gemeente een verzoekschrift
indienen bij de rechtbank;
4. Indien de rechtbank de vordering toewijst, zal de debiteur worden verzocht de
verschuldigde bedrag ineens te voldoen en over te gaan tot het doen van de in
de uitspraak opgelegde maandelijkse verhaalsbijdrage. Indien betaling ineens
niet mogelijk is zal aan de hand van een draagkrachtberekening een
aflossingsregeling worden vastgesteld;
5. Indien de debiteur na ontvangst van de rechterlijke beschikking niet tot betaling
overgaat kan, na een enkele aanmaning alsnog tot betaling over te gaan, tot
executie worden overgegaan;
6. Indien de debiteur geen uitkering van de gemeente ontvangt en zijn bron van
inkomen bekend is, zal executie door middel van pseudo-verrekening of door
vereenvoudigd derdenbeslag geschieden. Indien derdenbeslag niet mogelijk is
zal de vordering ter executie aan de deurwaarder worden overgedragen en wijst
de gemeente deze op haar preferentie op grond van de wet;
7. Een eenmaal gelegd beslag wordt niet opgeheven, maar kan worden aangepast;
8. Indien de rechtbank het verzoek van de gemeente afwijst, zal per geval
beoordeeld worden of er beroep wordt aangetekend.

BIJLAGE: TABEL “EIGEN AANDEEL KOSTEN VAN KINDEREN”

