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Alimentatie

Alimentatie

Het LBIO is de specialist in het innen van alimentatie.
Deskundige medewerkers garanderen een effectieve
uitvoering van deze maatschappelijk belangrijke taak.

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is een
overheidsinstelling en verricht in opdracht van de minister voor
Jeugd en Gezin wettelijke taken op het gebied van onderhoudsbijdragen. De inning van alimentatie is bij wet aan het LBIO
opgedragen. De minister is verantwoordelijk voor de wetgeving
op het terrein van alimentatie.
De twee kerntaken van het LBIO zijn het innen van alimentatiebijdragen en het vaststellen en innen van ouderbijdragen.
Deze brochure gaat over de inning van alimentatie. Het LBIO is
erin gespecialiseerd om voor u als ontvangstgerechtigde de
betaling van de alimentatie zo snel mogelijk weer op gang te
brengen. In deze brochure vindt u ook de uitleg hoe het innen van
de alimentatie in zijn werk gaat.

Het LBIO kan ingeschakeld worden als de betaling van kinderen/of partneralimentatie niet naar wens verloopt.
De verzorging en opvoeding van kinderen is een kostbare
aangelegenheid waarvoor de ouders wettelijk verantwoordelijk
zijn totdat de kinderen 21 jaar zijn. Als ouders uit elkaar gaan,
dient voor het onderhoud van de kinderen een ﬁnanciële regeling
te worden getroffen. De rechter stelt hiervoor een bedrag per
maand per kind vast, de zogenaamde kinderalimentatie. Ouders
regelen deze betaling in principe onderling.
Verder kan er na een echtscheiding of na beëindiging van
het geregistreerd partnerschap een partneralimentatie overeen
worden gekomen of vastgesteld worden door de rechter.
Deze partneralimentatie wordt vastgesteld ten behoeve van de
ex-partner die niet in staat is om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien. Ook deze betaling verloopt in principe
onderling. Uiteraard dient de ontvangstgerechtigde de betalingsplichtige in kennis te stellen van het rekeningnummer waarop
betaald moet worden.

Wat is de taak van het LBIO?
Het LBIO int de alimentatie voor de ontvangstgerechtigde
wanneer de betalingsplichtige in gebreke blijft.
Aan de tussenkomst van het LBIO is echter een aantal voorwaarden verbonden:
• de alimentatiebijdrage moet door de rechter zijn vastgesteld en
zijn vastgelegd in een gerechtelijke beschikking. Ook als de
(echt)scheiding nog niet is uitgesproken, maar er wel voorlopige voorzieningen zijn getroffen door de rechter, kan het LBIO
worden gevraagd de inning te verzorgen.
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• er moet minimaal één maand achterstand zijn, waarbij dus
sprake is van helemaal geen óf onvolledige betaling;
• de betalingsachterstand moet minimaal € 10,- bedragen;
• de achterstand die ouder is dan zes maanden kan niet door het
LBIO geïnd worden;
• de betalingsplichtige moet op de hoogte zijn gesteld van
het bankrekeningnummer waarop de alimentatie kan worden
overgemaakt.
Op basis van alleen een onderlinge overeenkomst (convenant)
kan het LBIO de alimentatie niet innen.

Kosten
De inning van de alimentatie door het LBIO is voor de ontvangstgerechtigde gratis. De betalingsplichtige betaalt wel een
vergoeding, de zogenaamde opslagkosten, aan het LBIO.
Daarnaast worden ook executiekosten op de betalingsplichtige
verhaald.

De inning van alimentatie
Het LBIO doet er alles aan om de alimentatie voor u te innen.
Het LBIO kan echter geen garantie geven dat de achterstand in
de alimentatie ook daadwerkelijk (volledig) wordt geïnd. Er kan
niet (volledig) tot inning worden overgegaan:
• als het LBIO het ofﬁciële woonadres van de betalingsplichtige
niet kan achterhalen;
• als de betalingsplichtige geen of onvoldoende formele
inkomsten of bezittingen heeft;
• als er schuldeisers zijn die voorrang hebben (bijv. de Belastingdienst).
Als er sprake is van omstandigheden zoals hierboven vermeld,
dan stelt het LBIO u hiervan op de hoogte.

Hoe werkt het LBIO?

Stap 1:
Als ontvangstgerechtigde dient u een verzoek in door middel
van het ingevoegde formulier of via het formulier op de website
• Vul dit formulier volledig in;
• Vermeld duidelijk de achterstand én de betalingen die wel
gedaan zijn en de eventuele omschrijving van de overboekingen;
• Zend tegelijk met de aanvraag mee; de volledige originele
beschikking(en) (grosse(s) waarin de rechter de alimentatie
heeft vastgesteld;
De originele beschikking (grosse) herkent u aan de originele stempel
bovenaan, met de tekst ‘in naam der Koningin’. Met een kopie mag het
LBIO niet tot inning overgaan.
Als u de originele beschikking niet zelf hebt, kunt u deze opvragen bij
uw advocaat. Deze is verplicht de beschikking aan u af te geven. Ook
kunt u een nieuw exemplaar aanvragen bij de rechtbank waar de
alimentatie werd vastgesteld. Het LBIO zal de grosse aan u retourneren
zodra de zaak afgesloten wordt.
• Als de betalingsplichtige niet op de hoogte is van het rekeningnummer waarop de alimentatie overgemaakt kan worden, kan
het LBIO niet tot inning overgaan.

Als het LBIO na 2,5 jaar na ontvangst van uw verzoek niet tot inning heeft
kunnen overgaan, en er geen aantoonbaar uitzicht is op inningsmogelijkheden in de toekomst, ontvangt u uw opdracht retour. U wordt dan dringend
geadviseerd er zelf voor te zorgen dat de vordering niet verjaart.
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Stap 2:

Stap 5:

Naar aanleiding van het incassoverzoek vraagt het LBIO de
betalingsplichtige de verschuldigde betalingen rechtstreeks
aan de ontvangstgerechtigde te voldoen.
De betalingsplichtige moet ervoor zorgen dat binnen drie weken
een betalingsbewijs in ons bezit is. In verband met verwerking en
controle kan het dan tot vier weken duren dat u wat hoort.
In sommige gevallen wordt er nog gecorrespondeerd met u, de
betalingsplichtige en/of advocaten. Ook kan het voorkomen dat
het LBIO nog een uitgebreid onderzoek dient te verrichten naar
de adresgegevens van de betalingsplichtige. In dergelijke
gevallen kan de termijn van zeven weken uitlopen.

Stap 3:
Is de volledige achterstand betaald, dan beëindigt het LBIO de
bemiddeling.
Is de achterstand niet volledig betaald, dan neemt het LBIO de
inning over.

Stap 4:
Als het LBIO de inning overneemt, wordt eerst een betalingsregeling voorgesteld.
De betalingsregeling die het LBIO voorstelt, is meestal minimaal
de lopende maandbijdrage, vermeerderd met een bedrag ter
hoogte van minimaal één maandtermijn plus de opslagkosten
van 15%. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om de achterstand ineens te voldoen.
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Als de betalingsregeling niet correct wordt nagekomen, gaat
het LBIO, indien mogelijk, over tot het treffen van
incassomaatregelen.
In verband met verwerking en controle duurt het ongeveer twee
weken voor u weer wat hoort.
Voor het treffen van incassomaatregelen moet het LBIO eerst
uitgebreid verhaalsonderzoek verrichten. Incassomaatregelen die
het LBIO kan treffen zijn loonbeslag en/of het inschakelen van de
gerechtsdeurwaarder. Als de inning aan de deurwaarder is
overgedragen, dient u er rekening mee te houden dat het
minimaal vier maanden zal duren voordat u daadwerkelijk
gelden kunt ontvangen.

Stap 6:
Als het LBIO de alimentatie voor u int, wordt het ontvangen
bedrag, verminderd met opslagkosten, op uw rekening
overgemaakt.
Hierdoor bestaat de kans dat de eerste betalingen die het LBIO
aan u verricht lager uitvallen, dan de alimentatie per maand
bedraagt.

Stap 7:
Als de achterstand volledig is ingelopen en de betalingsplichtige
zes maanden regelmatig aan het LBIO heeft betaald, sluit het
LBIO het dossier. De betalingsplichtige wordt dan opgedragen
weer rechtstreeks aan de ontvangstgerechtigde te betalen.
Als de betalingsplichtige in de toekomst weer in gebreke
blijft, kan er opnieuw een beroep op het LBIO worden gedaan.
Bij een volgende overname van de inning verdubbelt steeds de
termijn dat de betalingsplichtige via het LBIO dient te betalen.
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Wat verder van belang is…

Inzage dossier

Wijziging bijdrage
Als de rechter de hoogte van de alimentatie tussentijds wijzigt,
heeft het LBIO de nieuwe originele beschikking van de rechtbank
(grosse) hiervan nodig. Stuurt u deze meteen na ontvangst door
naar het LBIO.

Bijstand

U kunt inzage in uw dossier vragen. U moet daarvoor een
schriftelijk gemotiveerd verzoek richten aan de directeur. U kunt
ook een kopie van uw dossier vragen. Voor eventuele kopieën
worden kosten in rekening gebracht. Over de hoogte daarvan
wordt u vooraf geïnformeerd.

Klachtbehandeling

De gemeente ziet alimentatie als inkomen. Dat betekent dat de
bijdrage in mindering gebracht wordt op een eventuele bijstandsuitkering. Het LBIO adviseert u om hierover goede afspraken met
de gemeente te maken en in ieder geval de hoogte van het
alimentatiebedrag te melden.

Privacy
Op het LBIO is de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ van
toepassing. Dit betekent dat vertouwelijk en zorgvuldig met uw
gegevens wordt omgegaan.

Alhoewel LBIO-medewerkers proberen de werkzaamheden zo
goed mogelijk uit te voeren, kan het gebeuren dat de handelingen van het LBIO niet volledig of niet correct zijn. Neem in zo’n
geval eerst contact op met de medewerker die uw zaak behandelt
en laat weten waarover u niet tevreden bent. Waar mogelijk
probeert het LBIO uw klacht op te lossen. Leidt dit niet tot een
oplossing, dan kunt u zich met uw klacht, liefst schriftelijk, tot de
directeur wenden.
Geeft ook het antwoord van de directie van het LBIO niet het
gewenste resultaat en bent u van mening dat het LBIO in gebreke
blijft, dan kunt u zich vervolgens richten tot de Nationale
ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag.
Bij het afhandelen van uw klacht is het LBIO gehouden aan
hoofdstuk 9 (Klachtbehandeling) van de ‘Algemene wet bestuursrecht’.
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Veel gestelde vragen

Tot welk moment is alimentatie verschuldigd?
Kinderalimentatie is verschuldigd tot het 21e levensjaar. Op het
moment dat het kind 18 jaar wordt, heeft het zelf recht op de
bijdrage.
De betalingsduur van partneralimentatie is door de rechter
vastgelegd in de alimentatiebeschikking. Als in die beschikking
geen beëindigingdatum is genoemd, dan geldt de periode die in
de wet staat:
• Voor partneralimentatie die op of ná 1 juli 1994 is afgesproken
of door de rechter is vastgesteld, geldt dat de betalingsverplichting in principe twaalf jaar duurt. Deze periode geldt voor een
huwelijk met kinderen of voor een huwelijk zonder kinderen
dat langer dan vijf jaar heeft geduurd;
• Als partijen korter dan vijf jaar getrouwd zijn geweest en er zijn
geen kinderen, dan duurt de alimentatieplicht niet langer dan
dat het huwelijk heeft geduurd.
Als er al vóór 1 juli 1994 een alimentatieplicht bestond, eindigt de
alimentatieregeling niet automatisch na een bepaalde periode.
De plicht om partneralimentatie te betalen vervalt, als de
ex-partner die partneralimentatie ontvangt:
• Trouwt;
• Een geregistreerd partnerschap aangaat;
• Gaat samenwonen met iemand alsof hij/zij getrouwd is of een
geregistreerd partnerschap aangegaan is.
Indien dit voor u geldt, is het verzoek dit zo spoedig mogelijk aan
het LBIO door te geven.
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Wie doet het inningsverzoek aan het LBIO?
Als er kinderalimentatie is verschuldigd doet de ontvangstgerechtigde ouder het inningsverzoek aan het LBIO, zolang het kind
minderjarig is. Vanaf de leeftijd van 18 jaar moet het kind zelf het
LBIO om inning vragen of het incassoverzoek mee-ondertekenen.
Als de betaling van partneralimentatie niet naar wens verloopt,
doet de ontvangstgerechtigde ex-partner zelf het incassoverzoek
aan het LBIO.

Wat moet ik doen als er alsnog rechtstreeks alimentatie
is betaald?
U laat het LBIO zo snel mogelijk schriftelijk weten welk bedrag er
is betaald, en welke omschrijving er op het afschrift staat.
U stuurt een kopie van het bankafschrift mee.

Hoe word ik door het LBIO op de hoogte gehouden?
Alleen op belangrijke momenten in het inningsproces krijgt de
ontvangstgerechtigde bericht. Dit is bijvoorbeeld het geval als er
loonbeslag is gelegd, of als de gerechtsdeurwaarder is ingeschakeld.

Hoe gaat de inning als de betalingsplichtige in het
buitenland woont?
Ook dan kan het LBIO in het algemeen voor de inning zorgen.
Voor meer informatie kunt u de brochure ‘Internationale inning
van alimentatie’ aanvragen. Of ga naar de website: www.lbio.nl

Als het LBIO de zaak heeft afgesloten, moet de betalingsplichtige weer rechtstreeks betalen. Wat als het dan weer
mis gaat?
Dan kan de ontvangstgerechtigde weer een beroep doen op het
LBIO. Deze start de procedure opnieuw. Als daadwerkelijk tot
inning wordt overgegaan, verdubbelt steeds de periode dat de
betalingsplichtige de bijdrage via het LBIO moet betalen.
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