Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

LBIO

Internationale
alimentatie

Internationale alimentatie

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

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is een
overheidsinstelling en voert in de wet vastgelegde taken uit.
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 internationale 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.
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Ouders en partners hebben een onderhoudsverplichting.
In Nederland is wettelijk vastgelegd dat deze plicht duurt
tot de kinderen 21 jaar zijn en ook partners moeten voor
elkaar zorgen. Deze plicht is tot de kinderen 21 jaar zijn en ook
partners moeten voor elkaar zorgen. Als ouders of partners uit
elkaar gaan moet voor deze zorgplicht een ﬁnanciële regeling
worden getroffen. De rechter stelt voor het kind en/of partner een
bepaald bedrag per maand vast, de zogenaamde kinderalimentatie en/of partneralimentatie.
De ouders of partners regelen deze betaling in principe onderling. In de praktijk blijkt die regeling niet altijd goed te functioneren.

Internationale samenwerking
Het innen van alimentatie kan extra problemen met zich meebrengen als de betalingsplichtige in het buitenland woont. Een
uitspraak van een Nederlandse rechtbank is bijvoorbeeld niet
uitvoerbaar in het buitenland; hiervoor moet eerst een gerechtelijke procedure worden gevoerd. Pas daarna kunnen invorderingsmaatregelen genomen worden. Internationaal zijn afspraken gemaakt om de problemen bij het innen van alimentatie in
het buitenland aan te pakken.
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Verdrag van New York

De internationale afspraken rond het innen van kinder- en
partneralimentatie zijn onder meer vastgelegd in het Verdrag van
New York uit 1956. In de landen die zich bij het Verdrag van New
York hebben aangesloten zijn één of meerdere instellingen belast
met de uitvoering van het Verdrag. In Nederland is dat het LBIO.

Wie kan een beroep doen op het Verdrag van New York?
Iedereen die in Nederland woont en problemen ondervindt bij het
innen van alimentatie in het buitenland kan een beroep doen op
het Verdrag. Voorwaarde is wel dat de betalingsplichtige in een
land woont dat is aangesloten bij het Verdrag van New York. Het
Verdrag heeft betrekking op zowel kinder- als partneralimentatie.
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Welke landen zijn aangesloten?
Algerije
Argentinië
Australië
Barbados
Belarus
België
BosniëHerzegovina
Brazilië
Burkina Faso
Centraalafrikaanse
Republiek
Chili
Colombia
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Ecuador
Estland
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Griekenland

Guatemala
Haïti
Hongarije
Ierland
Israël
Italië
Kaapverdië
Kazachstan
Kyrgyzstan
Kroatië
Liberia
Luxemburg
Macedonië
Marokko
Mexico
Monaco
Montenegro
Nederland
Nieuw-Zeeland
Niger
Noorwegen
Oekraïne
Oostenrijk
Pakistan
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Polen
Portugal
Republiek
Moldavië
Roemenië
Servië
De Seychellen
Slovenië
Slowakije
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Taiwan
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Uruguay
Vaticaanstad
Verenigd
Koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Verdrag met de
Verenigde Staten van Amerika
Op 1 mei 2002 is de Overeenkomst tussen Nederland en de
Verenigde Staten inzake de geldendmaking van verplichtingen
tot levensonderhoud (Trb. 2001, 117 en 134) in werking getreden.
Dit Verdrag geldt voor Nederland, maar niet voor de Nederlandse
Antillen en Aruba. Verder geldt het voor de vijftig staten van
Amerika, Amerikaans Samoa, het District Columbia, Guam,
Porto Rico en de Maagdeneilanden.
Het Verdrag heeft in hoofdzaak betrekking op kinderalimentatie.
Het beleid ten aanzien van de inning van partneralimentatie, al
dan niet in combinatie met kinderalimentatie, kan per staat
verschillen. Het LBIO kan voor u nagaan wat de desbetreffende
staat voor u kan betekenen.

Het LBIO schiet de kosten alleen voor als deze beperkt zijn, en
verrekent ze dan met binnenkomende alimentatie. Als het niet
mogelijk blijkt de alimentatie te innen dan neemt het LBIO de
kosten voor zijn rekening. Als de kosten echter hoog zijn, wordt
er met u overleg gevoerd. Het LBIO schiet de kosten dan niet voor.

Wat is de taak van het LBIO?
Als u in Nederland woont kunt u het LBIO verzoeken te bemiddelen bij de invordering van alimentatie in het buitenland.
Andersom int het LBIO in Nederland op verzoek van samenwerkende verdragspartners de alimentatie en voert daarvoor zo nodig
procedures.

Wat kost bemiddeling?
De activiteiten die het LBIO en de buitenlandse instellingen zelf
verrichten in het kader van het Verdrag van New York en het
Verdrag met de Verenigde Staten zijn kosteloos. Wel kan het voorkomen dat de kosten die aan het voeren van een procedure in het
buitenland of aan de invordering van de alimentatie verbonden
zijn, bijvoorbeeld deurwaarderskosten, in rekening worden
gebracht. Als dit het geval is, brengt het LBIO u hiervan op de
hoogte.
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Hoe werkt het LBIO?

Stap 1:

Stap 2:

U dient een verzoek in door middel van het ingevoegde formulier
Tegelijk met dit formulier zendt u ons de stukken die het LBIO
nodig heeft om uw zaak voor te leggen aan de instellingen in het
buitenland:
• de gerechtelijke uitspraak ten aanzien van de alimentatieplicht
(het originele document);
• een overzicht waaruit de hoogte van de ontstane achterstand
blijkt;
• naam, geboortedatum en adres van alle betrokkenen (met
name het adres van de betalingsplichtige is van wezenlijk
belang);
• het beroep en/of de ﬁnanciële omstandigheden van de
betalingsplichtige;
• (zo mogelijk) foto’s van alle betrokkenen.

Nadat uw verzoek in behandeling is genomen, vraagt het LBIO u
om een volmacht te ondertekenen.
Hiermee machtigt u de buitenlandse instelling om voor u op te
treden. Als er nog meer documenten nodig zijn, zal het LBIO u
hierom vragen.

Stap 3:
Wanneer alle documenten en gegevens in ons bezit en vertaald
zijn, sturen wij uw verzoek met de daarbij behorende documenten naar de buitenlandse instelling.
Het LBIO verzoekt de instelling contact op te nemen met de
betalingsplichtige om een betalingsregeling te treffen. Lukt dat
niet, dan kan in het buitenland een gerechtelijke procedure
worden gestart. Ook in dit stadium kan de buitenlandse instelling u verzoeken actuele documenten te overleggen.

Stap 4:
Op het moment dat het LBIO de alimentatie uit het buitenland
ontvangt, wordt het bedrag overgemaakt op de door u gewenste
rekening.
Eventuele kosten (zie bladzijde 2) worden hiermee verrekend.
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Wat verder van belang is…

Waarmee dient u rekening te houden?
De ervaring leert dat de inning van alimentatie in het buitenland
veel tijd vergt.
Als de alimentatieplichtige onvoldoende meewerkt moet in het
desbetreffende land een gerechtelijke procedure worden gevoerd.
Pas daarna kan een begin worden gemaakt met het innen van
gelden.
Een alimentatievordering verjaart naar Nederlands recht na vijf
jaar. Indien u om inning verzoekt van een vordering die ouder is
dan vijf jaar, dient u aan te tonen dat deze niet verjaard is.

Wijziging bijdrage
Als de rechter de hoogte van de alimentatie tussentijds wijzigt,
hebben wij de originele uitspraak nodig; stuur ons deze dan zo
spoedig mogelijk toe.

Privacy
Net als op andere organisaties is ook op het LBIO de Wet
bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent dat
wij vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens omgaan. De
buitenlandse verdragsinstanties gaan verschillend met uw
gegevens om. Omdat wij geen controle kunnen uitoefenen op
instellingen in het buitenland kan de geheimhouding daar niet
gegarandeerd worden.

Bijstand
De gemeente ziet alimentatie als inkomen. Dat betekent dat de
bijdrage in mindering wordt gebracht op een eventuele bijstandsuitkering. Maak hierover goede afspraken met uw gemeente en
meld in ieder geval hoeveel alimentatie u ontvangt.

Inzage dossier
Het LBIO is gehouden aan de Wet openbaarheid van bestuur. Dit
betekent dat u inzage van uw dossier kunt vragen. U moet
daarvoor een schriftelijk verzoek richten aan de directeur. U kunt
ook een kopie van uw dossier vragen. Hiervoor worden kosten in
rekening gebracht. Over de hoogte daarvan informeren wij u
vooraf.
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Veel gestelde vragen

Klachtbehandeling

Wie doet het inningsverzoek aan het LBIO?

Hoewel onze 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
contact op met de betreffende zaakbehandelaar en laat weten
waarover u niet tevreden bent. Waar mogelijk proberen wij uw
klacht op te lossen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u
zich met de klacht 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 tot de Nationale ombudsman
richten, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag.

Degene die recht heeft op de alimentatie doet het verzoek. Als het
om kinderalimentatie gaat, en het kind 18 jaar of ouder is, moet
hij/zij zelf het verzoek aan het LBIO richten dan wel het inschrijfformulier mede ondertekenen.

Ontvang ik de door de Nederlandse rechter vastgestelde
alimentatie?
Het LBIO doet alles wat in zijn vermogen ligt om de door de
Nederlandse rechter vastgestelde bijdrage in het buitenland
geïnd te krijgen. Op verzoek van en in overleg met het LBIO
probeert de verdragspartner met de betalingsplichtige tot een
betalingsregeling te komen. Als dit niet lukt, moet een gerechtelijke procedure worden gestart.

Bij het afhandelen van een klacht is het LBIO gehouden aan
hoofdstuk 9 (Klachtbehandeling) van de Algemene wet bestuursrecht.
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Er zijn twee procedures mogelijk:
1. de exequaturprocedure
De buitenlandse rechter neemt de uitspraak van de Nederlandse
rechter over, waarna de Nederlandse beslissing in het buitenland
kan worden uitgevoerd.
2. de vaststellingsprocedure
De buitenlandse rechter stelt zelf de hoogte van de bijdrage vast.
Deze procedure is nodig als er geen executieverdrag met het
desbetreffende land bestaat, wanneer niet alle documenten
voorhanden zijn voor het voeren van een exequaturprocedure of
als in Nederland geen uitspraak is gedaan.

Garandeert het LBIO de inning van de alimentatie?
Helaas kunnen zich situaties voordoen, waarin ook het LBIO er
niet in slaagt om het geld te innen. Tijdens de behandeling van
uw zaak kan blijken dat de betalingsplichtige vanwege zijn
ﬁnanciële situatie niet in staat is om aan de alimentatieverplichting te voldoen. Het LBIO kan in dat geval de verdragspartner
alleen vragen om regelmatig te onderzoeken of de ﬁnanciële
positie van de betalingsplichtige is veranderd. Van de uitkomsten
van deze onderzoeken houden wij u op de hoogte.
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Hoe word ik door het LBIO op de hoogte gehouden?
Op belangrijke momenten in het inningsproces krijgt u bericht.
Bijvoorbeeld als er een procedure wordt gestart in het buitenland
of als de rechter een uitspraak doet. Ook als de gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld, informeren wij u. Uiteraard kunt u
ook zelf bellen. Hieronder staan de bereikbaarheidstijden en het
telefoonnummer.

Kan een betalingsplichtige die in Nederland woont door
tussenkomst van het LBIO met het Verdrag te maken
krijgen?
Het verdrag werkt naar twee kanten. Het LBIO kan op verzoek van
de instellingen in het buitenland de alimentatie innen van een
betalingsplichtige die in Nederland woont.
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Als uw kind uit huis wordt geplaatst, moet u een bijdrage betalen
in de kosten van verzorging. Deze brochure geeft hier meer
informatie over.
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Onze website geeft ook veel informatie. Kijk eens op: www.lbio.nl

Andere brochures van het LBIO:

Kinderalimentatie

Hierlangs afscheuren

Hebt u nog vragen over de inning van alimentatie in het
buitenland, dan kunt u ons bellen:
(010) 289 48 95
(van 09:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:30 uur)

U kunt ons ook schrijven:
Postbus 8901
3009 ax Rotterdam

Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoon privé
Telefoon werk
Telefoon mobiel

Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail adres
Nationaliteit

Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoon privé
Telefoon mobiel
Telefoon werk
E-mail adres

Adres
Postcode
Woonplaats
Land/Staat
Nationaliteit
Beroep

straat

3 achternaam

straat

2 achternaam

straat

1 achternaam

postcode

voornamen

postcode

voornamen

postcode

voornamen

plaats

roepnaam

plaats

roepnaam

plaats

roepnaam

Gegevens van de kinderen voor wie de alimentatie moet worden geïnd

kinder- én partneralimentatie

partneralimentatie

kinderalimentatie

Het betreft de inning van (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

Sofi-nummer:

Postcode en plaats:

Adres werkgever/uitkeringsinstantie/Eigen bedrijf

Werkgever/Uitkeringsinstantie

Gegevens over het inkomen van de betalingsplichtige

Adres onbekend? Dan kan het LBIO de inning niet voor u verrichten!

Voorna(a)m(en)

Achternaam

Gegevens van de betalingsplichtige

Beroep

Voorna(a)m(en)

Achternaam

Gegevens van de ontvangstgerechtigde (uw gegevens)

Formulier inning alimentatie in het buitenland

eventuele wijzigingsbeschikkingen, aan het LBIO te zenden.

-

-

ja

-

-

-

-

nee

onbekend

meisje

meisje

jongen

meisje

geboortedatum en plaats

jongen

geboortedatum en plaats

jongen

geboortedatum en plaats

Eigen bedrijf:

06 -

06 -

-

Wij verzoeken u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en het, samen met de originele alimentatie-uitspraak en

19-04-2005

Wat het LBIO voor u kan doen bij het innen van kinderalimentatie
in Nederland.

50003979_Int_formulier

Wilt u meer weten?

50003979_Int_formulier

19-04-2005

Gegevens over de alimentatie
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Hierlangs afscheuren

(vermeld de gegevens per rechthebbende; eventueel kunt u de gegevens op een bijlage meesturen.)
Vanaf wanneer is er niet betaald?
Welk bedrag had u maandelijks moeten ontvangen?
Welk bedrag hebt u ontvangen?
Niet invullen

-

Paraaf

Naam

Datum

Rekeningnummer

-

-

Plaats

Plaats

-

Rekeningcontrole LBIO

te

-

-

Ik wil dat de alimentatie op het volgende rekeningnummer wordt overgemaakt:
Ten name van
Ik ben ouder dan 18 en wil de kinderalimentatie zelf op het volgende

te

-

rekeningnummer ontvangen. (aankruisen indien van toepassing)
Ten name van
Gegevens over de echtscheiding
Huwelijksdatum en plaats van het huwelijk
Datum en plaats inschrijving echtscheiding
bij de burgerlijke stand

(Deze informatie is op te vragen bij de gemeente waar u woonde toen u nog getrouwd was of bij uw advocaat)
Is uw zaak al eerder in behandeling geweest bij het LBIO?
Ja, onder zaaknummer:
nee
Ondertekening
-

Kinderen van 18 jaar of ouder dienen verplicht zelf (mede) te ondertekenen
Datum

-

Handtekening ontvangstgerechtigde ouder:

Datum

S.V.P. Originele alimentatie-uitspraak toevoegen. Het origineel van een Nederlandse
uitspraak herkent u aan de originele stempel bovenaan, met de tekst ‘in naam der
Koningin’. Met een kopie mogen wij niet tot inning overgaan. Als u de originele
beschikking niet zelf hebt, kunt u deze opvragen bij uw advocaat of bij de Raad voor de
Kinderbescherming. Zij zijn verplicht dit document aan u af te geven. U kunt een nieuw
exemplaar (een z.g. tweede grosse) aanvragen bij de Rechtbank waar de echtscheiding
en alimentatie werd uitgesproken.

Handtekening kind 18 jaar of ouder dan 18 jaar:

Postbus 8901
3009 AX Rotterdam

Postbus 8901
3009 AX Rotterdam
t (010) 289 48 90
f (010) 289 48 80
e info@lbio.nl
i www.lbio.nl

