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20598 Nieuwe regeling voor terugvordering en verhaal 
van kosten van bijstand 

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

I. ALGEMEEN 

1. Inleiding 

Een wetsvoorstel tot herziening van de verhaalsparagraaf in de Algemene 
Bijstandswet werd reeds eerder door de Staten-Generaal behandeld. Het 
betreft wetsvoorstel 18 813, houdende wijzigingen van bepalingen inde 
Algemene Bijstandswet die betrekking hebben op het verhaal van kosten 
van bijstand, dat op 21 december 1984 bij de Tweede Kamer werd 
ingediend (Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18 813, nrs. 1-39, 
en Eerste Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 18813, nrs. 140-140d). Dat 
wetsvoorstel werd op 20 mei 1986 door de Eerste Kamer verworpen. 

Het voorstel strekte ertoe gemeenten te verplichten bijstand te verhalen 
in de gevallen waarin thans de bevoegdheid tot verhaal bestaat. Tevens 
werd in het wetsvoorstel een onderscheid gemaakt tussen terugvordering 
van kosten van de betrokkene zelf en verhaal op derden, met daaraan 
verbonden verschillende procedures. De bestaande verhaalsprocedure 
werd vereenvoudigd en de rechterlijke tussenkomst werd beperkt. De 
gemeente zou over het terug te vorderen of te verhalen bedrag zelfstandig 
kunnen beslissen en de beslissing ten uitvoer kunnen leggen. Voor de 
vaststelling van het te verhalen bedrag in verband met de wettelijke 
onderhoudsplicht zouden bij algemene maatregel van bestuur regels 
worden gesteld. 

Bij de parlementaire behandeling is gebleken dat over de algemene 
uitgangspunten van het voorstel in brede kring overeenstemming 
bestond, met name ten aanzien van de verhaalsplicht en het onderscheid 
tussen terugvordering van de bijstandsontvanger en verhaal op derden. 
Bezwaren bestonden in het bijzonder tegen de procedurele aspecten van 
de nieuwe regeling en de wijze waarop de afstemming tussen de burger-
rechtelijke onderhoudsplicht en het verhaalsrecht had plaatsgevonden. 

Het kabinet is van mening dat de verwerping van dat voorstel er niet 
toe behoort te leiden dat de huidige praktijk van ongelijke uitoefening 
door de gemeenten van het verhaalsrecht blijft bestaan. Veel gemeenten 
besteden onvoldoende aandacht aan verhaal. De bestaande verschillen 
leiden tot rechtsongelijkheid en hebben een verzwaring van de collectieve 
lasten tot gevolg. Ten einde te voorkomen dat bestaande terugvorderings-
en verhaalsmogelijkheden achterwege worden gelaten of in de toekomst 
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in steeds sterkere mate onbenut blijven ten koste van de bijstandskas, 
blijft het noodzakelijk de bestaande regeling te wijzigen. Daarom wordt 
thans een nieuw wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. 

In deze toelichting wordt eerst een overzicht gegeven van de bestaande 
regeling en vervolgens ingegaan op de uitgangspunten van het nieuwe 
voorstel. 

De voorgestelde wijziging van het verhaalsrecht maakt tevens een 
aanpassing nodig van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomens-
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstan-
digen (IOAZ), welke wetten thans een overeenkomstige regeling bevatten 
voor de terugvordering van uitkeringen als de Algemene Bijstandswet. 

2. De huidige wettel i jke regeling 

In het huidige Hoofdstuk IV, § 3, van de Algemene Bijstandswet is het 
verhaal geregeld. De regeling houdt in dat kosten van bijstand in bepaalde 
gevallen kunnen worden verhaald zowel op de bijstandsontvanger als op 
andere personen (derden). Deze gevallen zijn in de wet omschreven. 
Voorts zijn in de verhaalsparagraaf bepalingen opgenomen betreffende 
verhaal door de rechter vast te stellen. Op de inhoud ervan wordt 
hieronder nader ingegaan. 

De wet kent de volgende mogelijkheden tot verhaal van gemaakte 
kosten van bijstand. 

a. verhaal op de nalatenschap van de betrokken persoon, tenzij dit een 
klaarblijkelijke hardheid ten aanzien van de langstlevende echtgenoot of 
het inwonend kind zou betekenen (artikel 55, onder a). 

b. verhaal wegens het niet of niet behoorlijk nakomen van de wettelijke 
onderhoudsverplichtingen: 

- bestaande tussen echtgenoten onderling en tussen ouders en hun 
minderjarige kinderen (artikel 55, onder b), alsmede 

- ten aanzien van degenen die tot onderhoud verplicht zijn op grond 
van echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel 
en bed (artikel 55, onder d). 

Verhaal is ook mogelijk op de vruchten van het vermogen van het 
minderjarig kind, voor zover daarmede bij de verlening van bijstand, geen 
rekening werd gehouden (artikel 55, onder c). 

c. verhaal op de betrokkene zelf of in verband met de aanwezige 
gezinssituatie: 

- indien ten aanzien van één der gezinsleden is afgeweken van het 
beginsel van de gezinsbijstand (artikel 56, eerste lid). 

- bij spoedopname in een inrichting zonder dat voorafgaand onderzoek 
naar de eigen middelen mogelijk was (artikel 56, tweede lid). 

- indien de betrokkene onjuist heeft gehandeld c.q. ongenoegzaam 
besef van verantwoordelijkheid heeft getoond (artikel 58). 

- indien de betrokkene achteraf over de bijstandsperiode middelen 
heeft ontvangen of alsnog financiële aanspraken kan realiseren (artikel 
59). 

d. verhaal op de begiftigden in verband met gedane schenkingen 
(artikel 59a). 

Ingevolge de genoemde artikelen kunnen gemaakte kosten van bijstand 
worden verhaald. De bevoegdheid tot verhaal is aan de gemeenten 
overgelaten. Is de betrokkene bereid tot (terug)betaling, dan is geen 
rechterlijke procedure nodig. Bij het ontbreken van overeenstemming 
moet steeds tot verhaal in rechte worden overgegaan. Dit geschiedt door 
het indienen van een verzoekschrift bij de kantonrechter. 

Indien verhaald wordt op loon of andere periodieke inkomsten bepaalt 
de kantonrechter, dat degene die het loon en dergelijke verschuldigd is, 
de vastgestelde verhaalsbedragen rechtstreeks aan de gemeente uitkeert. 
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Beschikkingen betreffende periodieke betalingen kunnen op schriftelijk 
verzoek van de gemeente of van de belanghebbende op grond van 
veranderde omstandigheden worden gewijzigd. Van een uitspraak van de 
kantonrechter kan zowel de betrokkene als de gemeente in beroep komen 
bij de rechtbank, tenzij het betreft verhaal van reeds gemaakte kosten van 
niet meer dan f2500. 

De rechtsvordering tot verhaal vervalt na verloop van vijf jaar nadat de 
kosten gemaakt zijn. 

Verhaal is een wezenlijk onderdeel van de Algemene Bijstandswet en 
hangt nauw samen met de beginselen die aan deze wet ten grondslag 
liggen. 

Bijstand wordt slechts verleend als men niet over de middelen beschikt 
om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Met de eigen 
middelen wordt in principe steeds rekening gehouden. 

De bijstand wordt afgestemd op de omstandigheden en de mogelijkhe-
den van persoon en gezin en op het betoonde besef van verantwoorde-
lijkheid voor de voorziening in het bestaan (artikel 1, tweede lid), leder is 
in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de eigen bestaansvoorziening. 
In verband hiermede worden in beginsel aan de bijstand voorwaarden 
verbonden die strekken tot inschakeling in de arbeid (artikel 3). 

Bij de verlening van bijstand wordt bovendien rekening gehouden met 
de gezinssituatie. Aan echtgenoten met hun minderjarige kinderen die 
samen een gezinsverband vormen, wordt de bijstand als gezinsbijstand 
toegekend. Hierbij wordt rekening gehouden met de gezamenlijke 
gezinsmiddelen (artikel 5). 

Deze algemene uitgangspunten voor de verlening van bijstand liggen 
ook ten grondslag aan de verhaalsbepalingen. 

3. Bezwaren tegen de bestaande regeling 

De wet gaat uit van de bevoegdheid van de gemeente tot verhaal. De 
wijze waarop van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt is aan de 
gemeenten overgelaten. Dit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan 
een ongelijke verhaalstoepassing. Enerzijds kan de bevoegdheid om te 
verhalen door de gemeente als een algemene plicht worden opgevat, 
waarbij het gevoerde beleid in het algemeen gericht zal zijn op verhaal als 
de wet daartoe de mogelijkheid biedt. De toepassing van verhaal sluit dan 
aan bij de wettelijke uitgangspunten. De bevoegdheid kan door de 
gemeente echter ook worden gezien als een min of meer vrijblijvende 
mogelijkheid om al dan niet te verhalen. Dit kan er toe leiden dat verhaal 
onnodig achterwege blijft of dat voor bepaalde categorieën zelfs geheel 
van verhaal wordt afgezien. De huidige wet bevat onvoldoende mogelijk-
heden om hiertegen op te treden. In het kader van een goede uitvoering 
dienen reële verhaalsmogelijkheden echter niet onbenut te worden 
gelaten. Verhaal behoort in beginsel te worden toegepast in de gevallen 
die de wet aangeeft. Dit zal duidelijker dan tot nu toe in de wet moeten 
worden vastgelegd. 

Naast verschillen in opvatting over de verhaalsbevoegdheid die van 
invloed zijn op het verhaalsbeleid van gemeenten, vertoont ook de wijze 
waarop verhaal in de praktijk wordt toegepast tussen de gemeenten 
onderling verschillen. Deze verschillen hebben veelal betrekking op de 
omvang van het te verhalen bedrag en de termijnen van terugbetaling. De 
berekening van het te verhalen bedrag is in eerste instantie een taak voor 
de gemeente. Daarvoor bestaan geen algemene richtlijnen. In de regel 
wordt het verhaal incidenteel beoordeeld of aan de hand van interne 
gemeentelijke richtlijnen. Dit leidt in de praktijk tot verschillende uitkom-
sten, waardoor personen die in dezelfde financiële omstandigheden 
verkeren ongelijk worden belast. Bij de toepassing van verhaal behoort er 
naar te worden gestreefd dat soortgelijke gevallen zoveel mogelijk naar 
gelijke maatstaven worden beoordeeld. 
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3 . 1 . De huidige procedure is onvoldoende afgestemd op de aard 
van de gevallen 

De huidige regeling maakt geen onderscheid tussen verhaal op de 
betrokkene zelf en verhaal op derden. 

De beoordeling van de vraag of iemand gelet op zijn omstandigheden 
voor bijstand in aanmerking komt en welke middelen hierbij in aanmerking 
moeten worden genomen is een bestuurlijke taak van burgemeester en 
wethouders. 

Bij verhaal op betrokkene zelf en in de gezinssituatie moet eveneens, zij 
het achteraf, een beoordeling plaatsvinden van de omstandigheden en de 
aanwezige middelen. Voor deze beoordeling kunnen dezelfde maatstaven 
gelden als bij de verlening van bijstand. Er zijn geen bijzondere redenen 
om bij het beslissen over terugvordering de tussenkomst van de rechter 
noodzakelijk te achten. Een beslissing daaromtrent kan zonder bezwaar 
ter beoordeling aan de gemeente worden overgelaten. Indien de betrokkene 
het niet eens is met de beslissing van de gemeente, zou hij vervolgens de 
normale rechtsmiddelen van bezwaarschrift en beroep kunnen benutten. 
Op deze wijze komt de samenhang tussen bijstand en verhaal op degene 
die bijstand ontvangt ook beter tot uitdrukking dan bij de huidige procedure. 
De beoordeling van de omstandigheden en de middelen in geval van 
bijstandsverlening en bij terugvordering geschiedt dan geheel naar gelijke 
maatstaven. 

Het verhaal is overigens niet uitsluitend gericht op de bijstandscliënt 
zelf of de gezinssituatie, maar wordt ook uitgeoefend op derden, in het 
bijzonder op degenen die hun onderhoudsplicht niet of niet behoorlijk 
nakomen en op personen die door schenkingen zijn bevoordeeld. Aangezien 
aan deze personen door de gemeente geen bijstand is verleend, kan hier 
geen sprake zijn van een beoordeling naar bijstandsmaatstaven. Weliswaar 
moet de gemeente in eerste aanleg de betrokkene voor verhaal aanspreken 
en zal zij trachten op basis van vrijwilligheid een regeling te treffen, maar 
indien hieromtrent geen overeenstemming met de betrokkene wordt 
verkregen zal tussenkomst van de burgerlijke rechter nodig zijn. De 
nauwe relatie tussen verhaal en de wettelijke onderhoudsplicht in de zin 
van het Burgerlijk Wetboek en de juridische aspecten aan het begrip 
schenking verbonden maken het wenselijk dat deze beslissingen aan het 
toetsend oordeel van de rechter blijven onderworpen. Ook voor verhaal 
op de nalatenschap wordt dit wenselijk geacht. 

Door de huidige procedure in vorenbedoelde zin te herzien, waarbij de 
verantwoordelijkheid voor terugvordering van de betrokkene zelf in 
handen wordt gelegd van de administratie en anderzijds de tussenkomst 
van de rechter bij verhaal op derden blijft bestaan, wordt een duidelijk 
onderscheid tussen de verschillende verhaalscategorieën en een hierop 
beter afgestemde procedure verkregen. 

3.2. De uitvoeringspraktijk 

In het voorgaande is gewezen op de ongelijke toepassing van het 
verhaal in de praktijk, mede als gevolg van tekortkomingen in de huidige 
wettelijke regeling. Reeds eerder is gebleken dat het verhaal in de praktijk 
niet goed functioneert. Door de bijstandsconsulenten zijn enige jaren 
geleden bij een aantal gemeenten informatieve beleidsgesprekken 
gehouden met betrekking tot de toepassing van verhaal, welke ten doel 
hadden een beter inzicht hieromtrent te krijgen. Hierbij waren tweederde 
van de gemeenten met meer dan 50000 inwoners betrokken en een 
aantal kleinere gemeenten. 

Uit deze gesprekken is gebleken dat de toepassing van verhaal, ook op 
onderdelen, grote verschillen vertoont. Over het algemeen werd gecon-
stateerd dat onvoldoende aandacht aan het verhaal wordt besteed. Dit 
geldt in het bijzonder voor verhaal in verband met onderhoudsverplichtin-
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gen, dat in het verleden mede door het sluiten van nihil-bedingen werd 
belemmerd, hetgeen demotiverend heeft gewerkt ten aanzien van het 
verhaal op onderhoudsplichtigen. Als redenen voor onvoldoende verhaal 
kwamen naast knelpunten in de wettelijke regeling verder naar voren 
onvoldoende mankracht en deskundigheid voor deze taak en de prioriteit 
die veelal aan andere bijstandstaken toevalt. De beschikbare mankracht 
voor het uitoefenen van de verhaalstaak bleek per gemeente ook duidelijk 
verschillen te tonen. 

Overigens is door de bijstandsconsulenten regelmatig op het belang 
van een goede verhaalstoepassing geattendeerd. 

Dat het verhaal in de loop der jaren in omvang is teruggelopen blijkt 
ook uit de hierna vermelde statistische gegevens. 

Uit het relatief afnemen van de verhaalsopbrengsten alsmede uit 
uitspraken van de gemeente zelf moet worden afgeleid, dat in de loop der 
jaren de gemeenten om haar moverende redenen meer van verhaal 
afzien. Daarbij zullen zowel meer principiële als praktische overwegingen 
een rol hebben gespeeld. 

Een nauwkeurige berekening van de in de praktijk onbenut gebleven 
verhaalsmogelijkheden is niet te maken. Wel zijn er gegevens die een 
indicatie inhouden van de ontwikkeling. 

- Het verhaal is in de loop der jaren relatief afgenomen. In 1967 werd 
11% van het bedrag dat aan thuiswonende bijstandscliënten werd 
uitbetaald (exclusief groepsregelingen) verhaald. In 1981 was dit ruim 
4%. Op grond van de toename van het aandeel der gescheiden en 
verlaten vrouwen in het bestand van 40% in 1969 tot 65% in 1981 zijn de 
potentiële verhaalsgevallen echter relatief gestegen. 

- De rechtstreekse alimentatieontvangsten door cliënten lopen 
eveneens terug. Van de bestandsaanwas in 1981 en 1982 ontvangt 9% 
alimentatie tegen 17% voor het bestand in 1980. 

- De onderlinge verschillen in verhaal tussen gemeenten zijn groot. Bij 
een landelijk gemiddelde verhaalsopbrengst in deze categorie van ruim 
4% varieert de opbrengst in gemeenten van (bijna) nihil tot ruim boven 
10%. 

Deze gegevens wijzen alle in de richting dat de verhaalsmogelijkheden 
die de wet biedt in de loop der jaren steeds minder worden benut en dat 
dit verschijnsel zich zeer ongelijkmatig voordoet. 

4. De nieuwe regeling 

De onder 3 vermelde bezwaren tegen de huidige wettelijke regeling 
nopen er toe om het bepaalde in hoofdstuk IV, paragraaf 3 van de 
Algemene Bijstandswet te herzien. 

Bij de herziening is rekening gehouden met de principiële bezwaren die 
bij de parlementaire behandeling van het vorige wetsvoorstel zijn geuit. 
Deze maakten het noodzakelijk op verschillende onderdelen met nieuwe 
regels te komen. 

Van het vorige wetsvoorstel zijn in grote lijnen de volgende onderdelen 
gehandhaafd. 

- de wijziging van de bevoegdheid tot verhaal in een verplichting. 
- het onderscheid als zodanig tussen terugvordering van de betrokkene 

zelf en verhaal op derden. 
- De terugvorderingsparagraaf is vrijwel gelijk gebleven; de mogelijkheid 

van directe tenuitvoerlegging van gemeentelijke beschikkingen is vervallen. 
- de mogelijkheid van verrekening. 

De verhaalsparagraaf is ten opzichte van het oude voorstel in belangrijke 
mate gewijzigd, met name wat de vaststelling van de verhaalsbedragen 
en de verdere procedure betreft. Als uitgangspunt daarbij geldt nu dat 
voor de verhaalsprocedure zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de 
procedure inzake levensonderhoud. Indien de betrokkene niet vrijwillig 
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aan zijn verplichting voldoet zal de gemeente aan de rechter vaststelling 
van het verschuldigde bedrag verzoeken. Vervallen is derhalve de 
vaststelling van de verhaalsbedragen door de gemeente aan de hand van 
bij algemene maatregel van bestuur te stellen draagkrachtregels. De 
rechtbank wordt als bevoegde rechter aangewezen. Ter zake zijn de 
procedurele regels in zaken betreffende levensonderhoud van toepassing. 

Voorts is uitdrukkelijk bepaald dat, indien een rechterlijke uitspraak 
betreffende levensonderhoud aanwezig is, de gemeente in overeenstem-
ming daarmee moet verhalen. Op deze wijzigingen wordt hieronder nader 
ingegaan. 

Enkele incidentele wijzigingen en aanvullingen, die in dit verband zijn 
voorgesteld, worden bij de artikelsgewijze toelichting besproken. 

4 .1 . De verplichting tot verhaal 

In verband met de verschillen in uitleg en uitoefening van de verhaals-
bevoegdheid door de gemeenten, is het nodig in de wet vast te leggen 
dat de gemeenten in principe tot verhaal gehouden zijn. 

Met handhaving van de huidige kan-bepaling kan niet worden bereikt, 
dat ten aanzien van dit uitgangspunt voldoende duidelijkheid en eenstem-
migheid wordt verkregen. 

Als algemeen uitgangspunt zal moeten gelden dat de gemeenten 
verplicht zijn tot verhaal in de gevallen die de wet aangeeft. Aan deze 
plicht kan niet een absoluut karakter worden toegekend in die zin, dat 
verhaal onder alle omstandigheden zou moeten worden verwezenlijkt. 
Verhaal moet niet worden doorgezet, indien dit voor de betrokkene tot 
onaanvaardbare consequenties zou leiden. De gemeente behoort daarom 
de vrijheid te behouden om in incidentele gevallen geheel of gedeeltelijk 
van verhaal af te zien. Er zullen echter wel dringende redenen moeten zijn 
om een uitzondering op de algemene regel te rechtvaardigen. 

Een verplichting in deze zin wordt als basis voor een goede verhaals-
toepassing noodzakelijk geacht. 

4.2. Het onderscheid tussen terugvordering en verhaal 

In het voorafgaande werd reeds het onderscheid aangegeven tussen 
verhaal op de betrokkene zelf of binnen de gezinssituatie en het verhaal 
op derden. Op eerstgenoemde mogelijkheid hebben de huidige artikelen 
56-59 betrekking. Het betreft gevallen waarin de bijstand onnodig of ten 
onrechte is verleend, c.q. waarin eerst achteraf met aanwezige middelen 
rekening kan worden gehouden. Gesteld werd dat bij de beoordeling 
hiervan in beginsel dezelfde factoren een rol spelen als bij de verlening 
van bijstand: het beoordelen van de omstandigheden en in aanmerking 
nemen van de middelen van persoon en gezin. 

Voor het nemen van een beslissing ter zake wordt het college van 
burgemeester en wethouders, dat verplicht is tot het verlenen van 
bijstand het meest competente orgaan geacht. In verband hiermede 
wordt voorgesteld de hier bedoelde beslissingen in handen te leggen van 
burgemeester en wethouders. De betrokkene kan vervolgens gebruik 
maken van de voor de bijstand geldende rechtsmiddelen van bezwaarschrift 
en beroep, indien hij met de beslissing niet akkoord gaat. Deze procedure 
wordt in het wetsvoorstel voorgeschreven voor alle gevallen, waarin op 
grond van de thans geldende bepalingen verhaal op de betrokkene zelf en 
in de gezinssituatie mogelijk is. Daarbij is mede betrokken het geval, 
waarin omtrent het bestaan van een gezamenlijke huishouding geen of 
onvoldoende informatie is verstrekt, waardoor met de middelen van de 
partner geen rekening kon worden gehouden. Het gemaakte onderscheid 
wordt in het wetsvoorstel aangegeven door in deze gevallen niet meer te 
spreken van «verhaal» maar van «terugvordering». 
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Naast de terugvordering blijft verhaal op derden bestaan. Dit verhaal 
heeft in hoofdzaak betrekking op verhaal in verband met onderhoudsver-
plichtingen. Dit is thans geregeld in artikel 55, onder b en d. Aangezien 
dit verhaal zijn grond vindt in de wettelijke onderhoudsplicht ingevolge 
het Burgerlijk Wetboek en het bestaan van de onderhoudsplicht als 
zodanig mede in het geding kan zijn, kan het hierbedoelde verhaal niet 
aan het oordeel van de rechter worden onttrokken. Het verdient aanbeveling 
voor deze gevallen een procedure te handhaven, waarbij de burgerlijke 
rechter moet worden ingeschakeld als de betrokkene niet uit eigen 
beweging meewerkt aan het verhaal. Voor het uitoefenen van verhaal in 
verband met wettelijke onderhoudsverplichtingen is het nodig dat door de 
gemeenten wordt aangesloten bij de uitgangspunten die de rechter 
hanteert als hij over het vaststellen van alimentatie moet oordelen. 

4.3. Verrekening 

Verrekening van terug te vorderen kosten van bijstand met nog te 
verstrekken bijstandsuitkeringen is in bepaalde gevallen uit bijstandsoog-
punt gewenst. Hiervoor zijn in de huidige wet geen regels gegeven. 

Bijstand behoeft slechts te worden verleend voor zover een persoon 
niet over voldoende middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van 
het bestaan te voorzien. De bijstand is aanvullend op de eigen middelen 
en wordt daarop afgestemd. Aangezien de financiële omstandigheden 
zich tijdens de duur van de bijstand kunnen wijzigen, hetgeen in de 
praktijk regelmatig het geval is, is het van belang dat hiermede via 
verrekening op adequate wijze rekening kan worden gehouden. Indien 
naderhand inkomsten worden verkregen, ligt het voor de hand die 
inkomsten, voor zover zij niet krachtens de wet buiten beschouwing 
behoren te blijven, met de nog te verlenen bijstand te verrekenen. Ook in 
andere gevallen waarin teveel bijstand is uitgekeerd, bijvoorbeeld wegens 
het verstrekken van onvolledige inlichtingen, is het van belang dat tot 
directe verrekening van de onnodig gemaakte kosten met de bijstandsuit-
kering kan worden overgegaan. 

Aangezien verrekening als een effectuering van de terugvordering moet 
worden beschouwd, kan de betrokkene hiertegen de normale rechtsmid-
delen aanwenden. 

4.4. De afstemming van het verhaal op het alimentatierecht 

In het wetsvoorstel komt tot uitdrukking dat het verhaal op onderhouds-
plichtigen zoveel mogelijk aansluit bij de regels betreffende de burger-
rechtelijke verplichting tot het verschaffen van levensonderhoud. Heeft de 
alimentatierechter reeds een uitspraak gedaan, dan is de gemeente in 
beginsel bij verhaal aan die uitspraak gebonden. In dit verband wordt het 
wenselijk geacht dat bij een lopende (echt)scheidingsprocedure tegelijk 
aan de rechter wordt verzocht om de alimentatie vast te stellen. De 
mogelijkheid om daartoe een voorwaarde te stellen is in het voorstel 
opgenomen. Is over de verplichting tot levensonderhoud geen rechterlijke 
uitspraak gedaan, dan zal de gemeente in eerste instantie zelf tot het 
bepalen van een verhaalsbijdrage moeten overgaan. Indien hieraan niet 
op vrijwillige basis wordt voldaan, moet de gemeente aan de rechtbank 
vaststelling van het verhaalsbedrag verzoeken. Wil de gemeente bij het 
verhaal afwijken van een rechterlijke alimentatie-uitspraak, dan moet zij 
dat aan de rechter verzoeken. 

In het voorstel keert niet terug de zelfstandige bevoegdheid van de 
gemeente om in alle gevallen verhaalsbedragen vast te stellen aan de 
hand van bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels. De 
opstelling van dergelijke regels, die ten doel hadden de gemeentelijke 
uitvoering van de verhaalsplicht te vergemakkelijken, ontmoette veel 
kritiek. In het voorstel is nu bepaald dat voor het verhaalsrecht op 
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onderhoudsplichtigen de maatstaven en omstandigheden, die de rechter 
in alimentatiezaken hanteert, in acht worden genomen. De gemeente zal 
zich bij het verhaal hierop moeten richten. In de praktijk zal het betekenen 
dat de gemeenten de zogenaamde Trema-normen gaan toepassen, dat 
zijn de aanbevelingen die door een werkgroep van de Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak zijn opgesteld. Deze normen zijn onder 
meer gepubliceerd in het Tijdschrift voor de rechterlijke macht Trema van 
1982 en zijn sindsdien regelmatig aangepast. 

Grond voor verhaal op onderhoudsplichtigen is er slechts indien een 
bestaande onderhoudsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen. Is 
dat wel het geval, dan is er geen reden voor verhaal. Wanneer partijen bij 
de scheiding afspraken maken over alimentatie, zich daarbij richtend op 
de normen die de rechterlijke macht toepast, en zich aan die afspraak 
houden, is er in beginsel geen aanleiding voor verhaal. Ook indien aan 
een rechterlijke uitspraak inzake alimentatie wordt voldaan, zal er in het 
algemeen voor verhaal geen aanleiding zijn. 

Aangezien een wetsontwerp tot limitering van de alimentatie na 
scheiding intussen bij de Tweede Kamer in behandeling is (Kamerstukken 
II, 1985-1986, 19 295, nr. 1-5 en 1986-1987, nr. 6) en de inhoud van 
dat wetsontwerp mede bepalend is voor het verhaal, is er geen aanleiding 
in het onderhavige wetsvoorstel voor de duur van het verhaal in verband 
met onderhoudsverplichtingen na scheiding een afzonderlijke regeling op 
te nemen. In dit verband is mede van belang dat, in tegenstelling tot het 
vorige wetsvoorstel, bij gebreke van overeenstemming de verhaalsaan-
sprakelijkheid steeds door de rechter moet worden vastgesteld. 

5. Gevolgen voor de uitvoering 

De hiervoor genoemde uitgangspunten voor de nieuwe regeling 
hebben een aantal wijzigingen in de uitvoering tot gevolg vergeleken met 
de huidige situatie. Hierbij moet worden aangetekend dat de verplichting 
tot terugvordering en verhaal betrekking heeft op nagenoeg dezelfde 
gevallen als waarin thans verhaal mogelijk is. 

Voor de gemeenten waar de bestaande verhaalsmogelijkheden thans in 
voldoende mate worden benut, zal de plicht tot terugvordering en verhaal 
als zodanig weinig problemen geven. In die gemeenten sluit de verplichting 
aan bij het gevoerde beleid. 

In gemeenten waar het verhaal weinig aandacht heeft gekregen of op 
onderdelen geheel achterwege is gebleven, zal intensivering van het 
uitoefenen van deze taken nodig zijn. Binnen het uitvoerend apparaat zal 
hiervoor dan meer ruimte gecreëerd moeten worden. Gezien de in de 
praktijk bestaande verschillen zal de belasting voor de gemeenten 
verschillend zijn. 

Wat de procedures betreft is gestreefd naar een duidelijke en logische 
opzet door het onderscheid tussen terugvordering en verhaal. Volledig-
heidshalve wordt hierbij opgemerkt dat in het kader van de IOAW en de 
IOAZ verhaal niet aan de orde is. 

Ingevolge de nieuwe bepalingen beslissen de gemeenten zelfstandig 
over terugvordering en kan onnodig of teveel betaalde bijstand direct 
worden verrekend met de nog lopende uitkering. 

De procedure inzake terugvordering is in eerste instantie een vereen-
voudiging, omdat de rechter niet steeds behoeft te worden benaderd. 

Nieuw is de mogelijkheid voor de betrokkene om bij burgemeester en 
wethouders een bezwaarschrift in te dienen. Dit biedt de gemeente de 
mogelijkheid de eerder genomen beslissing te herzien indien daartoe 
aanleiding bestaat. De behandeling van bezwaarschriften is in het kader 
van de bijstand een bekende procedure, die naar verwachting geen 
bijzondere problemen zal geven en minder werklast zal vergen dan de 
huidige procedure bij de kantonrechter. De beroepsorganen, die over de 
verlening van bijstand oordelen, zullen voortaan ook over terugvordering 
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moeten beslissen. Dit beroep komt in de plaats van de huidige beroeps-
en cassatieprocedure bij de burgerlijke rechter. 

De effecten van de nieuwe regeling voor de centrale overheid hebben 
voor een deel betrekking op het vaststellen van enige aanvullende regels 
die met het oog op een goede uitvoering door de gemeenten in het 
algemeen bij terugvordering en verhaal van belang geacht kunnen 
worden. 

In het kader van het toezicht zijn de bestaande regels van Hoofdstuk V 
A van de wet en het nieuwe artikel 47c van toepassing. Na de inwerking-
treding van het wetsvoorstel zal door het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan de toepassing van de nieuwe regels door de 
gemeenten uiteraard de nodige aandacht worden gegeven. Bij de 
toetsing staat regelmatig overleg met de gemeenten over het te voeren 
beleid en een juiste toepassing van de regels voorop. In de aanloopfase 
zal meer de nadruk gelegd moeten worden op een goede voorlichting en 
advisering door het consulentschap van het ministerie. De aanpassing 
van de uitvoeringspraktijk in verband met de nieuwe regels zal enige tijd 
vergen. Nadien zal in overleg met de gemeenten een evaluatie van de 
nieuwe regeling worden gehouden, waarbij de werking en de gevolgen 
voor de uitvoering en werklast van de gemeenten nader worden bezien. 

6. Financiële gevolgen 

Toepassing van het herziene verhaalsrecht zal gevolgen hebben voor 
de omvang van de netto kosten van bijstand, welke voor 90 % door het 
Rijk en voor 10 % door de gemeenten worden gedragen. Tevens worden 
de kosten van uitvoering van de Algemene Bijstandswet beïnvloed, welke 
uitvoeringskosten ten laste van de gemeenten blijven. 

De verplichting tot het benutten van de verhaalsmogelijkheden zal tot 
gevolg hebben dat 

a. de verhaalsopbrengst, die in mindering komt op de kosten van 
bijstand, in een gemeente stijgt naar de mate waarin tot nu toe, anders 
dan om bij de betalingsplichtige liggende dringende redenen, van verhaal 
geheel of gedeeltelijk is afgezien. 

Dit betreft zowel terugvordering van bijstandscliënten zelf als verhaal 
op derden/onderhoudsplichtigen. 

b. rechtstreekse alimentatiebetalingen aan de bijstandscliënt, waarvan 
de betekenis in de jaren is afgenomen, weer zullen toenemen, waardoor 
minder aanvullende bijstand nodig is. 

c. door de grotere duidelijkheid omtrent de verhaalsverplichting en de 
zekerheid dat nakoming zal worden geëist, die nakoming in de toekomst 
naar verwachting in mindere mate behoeft te worden afgedwongen. 

Gezien de zeer grote spreiding in de verhaalsopbrengsten van gemeenten 
en mede gezien in het verleden gerealiseerde percentages is aannemelijk 
dat als gevolg van verhaal in verband met onderhoudsverplichtingen de 
bijstandskosten voor de betreffende categorie met ongeveer 4% zullen 
dalen. Voor de overige categorieën wordt een vermindering van kosten 
met 1/2% verwacht. Op jaarbasis zou dat een besparing van circa f. 150 
miljoen kunnen betekenen. De geraamde besparing kan als volgt worden 
toegelicht. 

Het maximum aantal gevallen waarbij onderhoudsplicht aan de orde 
kan zijn bedraagt over 1985 125 000. Een deel hiervan zal geen onder-
houdsplicht hebben terwijl een ander deel onvoldoende inkomen heeft 
om alimentatie te betalen. Daarnaast zal een deel van de onderhoudsplich-
tigen niet te achterhalen zijn, bij voorbeeld door verblijf in het buitenland. 
Aangenomen is dat in 85 000 gevallen er verhaald zal worden. Het 
bedrag van de alimentatie, inclusief de bijdrage voor de kinderen, wordt 
geraamd op f 3 000 gemiddeld per jaar. De totale alimentatie-opbrengst 
bedraagt dan f255 miljoen. Het bedrag, dat aan onderhoudsverplichtingen 
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wordt nagekomen is f 125 miljoen. De meeropbrengst op dit onderdeel 
bedraagt derhalve f 130 miljoen. 

Daarnaast zal door de verplichtstelling ook de terugvordering van de 
bijstandscliënt zelf toenemen. Het gaat hierbij vooral om achteraf 
uitbetaalde uitkeringen op grond van sociale verzekeringswetten en 
terugvordering wegens achteraf gebleken inkomsten. De meeropbrengst 
hiervan wordt geraamd op f 20 miljoen. Beide onderdelen te zamen 
komen structureel op f 150 miljoen. 

De opbrengst in de eerste tijd na de inwerkingtreding van het wets-
voorstel moet echter lager geschat worden wegens de omstandigheid dat 
niet in alle gevallen feitelijk reeds van de invoeringsdatum de nakoming 
van de onderhoudsplicht zal kunnen worden geëffectueerd. 

De voorgestelde wijzigingen van de Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen zijn niet van invloed op de omvang van de uitgaven ingevolge 
deze wetten. De verplichting tot terugvordering is daarin reeds geregeld. 

6.1. Kosten van uitvoering 

Als gevolg van de nieuwe wetgeving zal het aantal gevallen, waarin op 
onderhoudsplichtigen wordt verhaald en waarin van bijstandscliënten zelf 
wordt teruggevorderd, stijgen. Aangezien het verhaal in gemeenten sterk 
uiteen loopt zullen ook de meerdere uitvoeringskosten sterke verschillen 
tonen. 

Bij de overweging van baten en lasten mag niet worden volstaan met 
een loutere vergelijking van de aan het verhaal verbonden uitvoeringskosten 
met de via procedures verkregen opbrengsten. 

Het voeren van procedures inzake terugvordering en verhaal kan nodig 
zijn om te bewerkstelligen dat op normale wijze aan betalingsverplichtingen 
wordt voldaan. Het achterwege blijven van acties bij weigering om te 
betalen verstoort de betalingsdiscipline en heeft derhalve ook effect op de 
zonder verhaalsacties ontvangen bedragen. 

Het voornemen bestaat aan de gezamenlijke gemeenten een bedrag 
van 15 miljoen voor gestegen uitvoeringskosten ten goede te laten 
komen door toevoeging aan het gemeentefonds. De Raad voor de 
Gemeentefinanciën heeft geadviseerd tot een compensatie van f 3 2 
miljoen. De voorgestelde compensatie is echter beoogd als algemene 
tegemoetkoming aan de gemeenten in de meerkosten van een betere en 
volledige taakuitoefening. Niet is bedoeld hiermee de totale apparaats-
kosten te bestrijden, die de gemeenten voor terugvordering en verhaal 
moeten maken. Het verhaal is immers een bestaande taak in het kader 
van de uitvoering van de Algemene Bijstandswet. De additionele kosten 
kunnen voor de gezamenlijke gemeenten rederlijkerwijs worden gesteld 
op voornoemd bedrag van f 15 miljoen. Voor elke gemeente geldt 
daarnaast dat het eigen aandeel in de feitelijke besparingen beschikbaar 
is om mogelijk nadelige herverdeeleffecten van de aan het gemeentefonds 
voor dit doel toegevoegde middelen op te vangen. 

7. Dereguleringsaspecten 

Het wetsvoorstel heeft tot doel het verhaal beter dan thans te laten 
functioneren als wezenlijk onderdeel van de Algemene Bijstandswet. 
Daartoe wordt onderscheid gemaakt tussen terugvordering van bijstand 
van de bijstandontvanger en verhaal van bijstand op derden. De gemeente 
wordt verplicht tot terugvordering en verhaal over te gaan indien daarvoor 
gronden zijn. Omdat van de bestaande mogelijkheden tot verhaal onvol-
doende gebruik wordt gemaakt en bevoegdheden van de Minister van 
Sociale zaken en Werkgelegenheid om de gemeenten tot verhaal te 
verplichten ontoereikend zijn, is een wettelijke verplichting nodig. 
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Het opnemen van een wettelijke verplichting tot terugvordering en 
verhaal zal voor de gemeenten een verzwaring van de werklast ten 
gevolge hebben. Dat geldt in het bijzonder voor die gemeenten die de 
afgelopen jaren een lage prioriteit aan het verhaal hebben gegeven en 
van de bestaande mogelijkheden geen of onvoldoende gebruik hebben 
gemaakt. Voor zover het terugvordering betreft zal het voor deze gemeenten 
betekenen dat zij bij voortduring aandacht aan de bijstandsgevallen 
blijven besteden, hetgeen soms tot nieuwe bijstandsprocedures kan 
leiden. Voor zover het verhaal betreft zal het betekenen dat zij vaker 
zullen moeten nagaan of een bijstandontvanger onderhoudsaanspraken 
heeft, of ten laste van de bijstand schenkingen zijn gedaan, of er grond is 
voor verhaal op nalatenschappen dan wel of een ander zich voor een 
bijstandontvangende vreemdeling garant heeft gesteld. Indien een derde 
onderhoudsplichtig is zal de gemeente zo nodig de omvang van die 
onderhoudsplicht moeten vaststellen aan de hand van de normen die de 
alimentatierechter pleegt te gebruiken. 

Bij het verhaal op onderhoudsplichtigen zal de gemeente zich moeten 
richten op de rechterlijke alimentatiepraktijk. De verhaalsprocedure gaat 
daardoor veel meer dan in het vorige ontwerp was voorgesteld, lijken op 
de alimentatieprocedure. Aparte verhaalsnormen worden nietvoorgeschre-
ven. De alimentatierechter, de rechtbank, wordt ook voor verhaal bevoegd 
en de verhaalsprocedure wordt overeenkomstig de bestaande alimenta-
tieprocedure geregeld. Het aantal te verwachten procedures is moeilijk 
aan te geven. 

De beslissing om op deze wijze het verhaal af te stemmen op de 
alimentatieprocedure, geeft anderzijds ook mogelijkheden om de onver-
mijdelijke extra lasten voor rechterlijke macht en gemeenten binnen de 
perken te houden. Bij de rechtbanken is thans reeds de kennis omtrent 
alimentatie aanwezig die zij ook zonder meer kunnen toepassen bij het 
verhaal. De rechtseenheid is bij de rechtbanken voorts in sterkere mate 
gewaarborgd dan bij de kantongerechten. De gemeenten kunnen de 
verzwaring als gevolg van dit voorstel in belangrijke mate beperken door 
bij de eerste aanvrage tot bijstand onderhoudsaanspraken te signaleren 
en zo mogelijk de bijstandsontvanger te wijzen op de mogelijkheid zelf 
aanspraak te maken op alimentatie. Indien direct bij een scheidingsproce-
dure door de alimentatierechter een onderhoudsverplichting wordt 
vastgelegd wordt een nieuwe verhaalsprocedure vermeden en wordt 
zowel de gemeente als de rechter ontlast. 

Voor de terugvordering van bijstand zal dezelfde procedure als voor de 
verlening van bijstand gelden. Indien degene van wie wordt teruggevorderd 
nog bijstand ontvangt, kan de terugvordering via verrekening worden 
afgewikkeld, met inbegrip van de mogelijkheid van bezwaarschrift en 
beroep. 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING PARAGRAAF 1 

Artikel I Onderdeel A 

Inleiding 

Hetgeen in het algemene deel van de toelichting is vermeld met 
betrekking tot de voorgenomen herziening van het verhaal heeft tot 
gevolg, dat een nieuw hoofdstuk IVa in de wet wordt opgenomen met 
twee afzonderlijke paragrafen getiteld «Terugvordering» en «Verhaal». 

Voor beide paragrafen geldt hetzelfde uitgangspunt met betrekking tot 
de verplichting voor de gemeenten om tot terugvordering dan wel tot 
verhaal over te gaan. De procedure is, zoals reeds werd aangegeven, 
verschillend geregeld. De gevallen waarin terugvordering of verhaal is 
voorgeschreven komen vrijwel overeen met de huidige bepalingen. Nieuw 
is artikel 67 dat het verhaal op garanten regelt. 
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Artikel 55 

In het eerste lid is de algemene verplichting tot terugvordering opgeno-
men. Deze verplichting geldt voor alle in deze paragraaf genoemde 
gevallen. Een algemene verplichting geeft duidelijkheid omtrent het te 
voeren beleid en zal de op dit punt bestaande verschillen tussen de 
gemeenten doen verdwijnen. De terugvordering sluit aan bij de algemene 
uitgangspunten van de wet en de beslissing hieromtrent wordt genomen 
door burgemeester en wethouders. 

Het tweede lid maakt een uitzondering mogelijk op de in het eerste lid 
omschreven verplichting. Gezien de omstandigheden van de betrokkene 
en zijn gezin kunnen er dringende redenen zijn om geheel of gedeeltelijk 
van terugvordering af te zien. Indien terugvordering te ernstige gevolgen 
voor de betrokkene of de gezinssituatie zou kunnen hebben, dient 
toepassing van dit artikellid te worden overwogen. De hier bedoelde 
dringende redenen kunnen moeilijk nader worden aangeduid. Steeds zal 
van geval tot geval aan de hand van alle omstandigheden de situatie van 
de betrokkene moeten worden beoordeeld en een beslissing moeten 
worden genomen. De bevoegdheid voor de gemeente om dit artikellid toe 
te passen geldt ook uitsluitend voor individuele gevallen. Zij is niet 
bedoeld om in het algemeen of categoriaal van terugvordering af te zien, 
bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde soorten gevallen of groepen van 
personen. 

Ingevolge het derde lid blijft terugvordering beperkt tot de gevallen in 
deze paragraaf aangegeven. Voor terugvordering dient van de voorge-
schreven procedure gebruik te worden gemaakt. Deze bepaling voorkomt 
onder meer dat kosten van bijstand, die hangende een beroepsprocedure 
is verleend, alsnog moeten worden teruggevorderd indien in beroep geen 
of lagere bijstand wordt toegekend. Ook in het huidige verhaalshoofdstuk 
is een dergelijk artikel opgenomen (artikel 54a). 

Artikel 56 

Het eerste lid van dit artikel sluit aan bij het wettelijk beginsel van de 
gezinsbijstand. Het komt overeen met het huidige artikel 56, met dien 
verstande dat in de tekst duidelijk is vermeld dat de toepassing ervan is 
beperkt tot gevallen, waarin de betrokken persoon tot het gezinsverband 
behoort en blijft behoren. Voorts is het artikellid van toepassing op 
gevallen, waarin sprake is van een gezamenlijke huishouding en de 
bijstand op overeenkomstige wijze als bij gezinsbijstand zou zijn verleend. 

Indien ingevolge artikel 6 of 8 aan een gezinslid afzonderlijk bijstand 
wordt gegeven - de redenen hiervoor zijn in de toelichting bij die artikelen 
vermeld - kan de inzet van de middelen van de overige leden van het 
gezin pas naderhand aan de orde komen. 

Het verschil tussen de werkelijk verleende bijstand en de bijstand, 
welke zonder de toepassing van genoemde artikelen als gezinsbijstand 
zou zijn verleend, wordt dan teruggevorderd naar de mate waarin met de 
middelen van die gezinsleden bij de verlening van gezinsbijstand rekening 
zou zijn gehouden. Bij toepassing van dit artikel gaat het niet om gevallen 
waarin sprake is van een verbroken gezinsverband. Is geen gezinsverband 
(meer) aanwezig dan gelden de regels voor verhaal, voor zover de 
wettelijke onderhoudsplicht niet wordt nagekomen (artikel 63). Het eerste 
lid is bijvoorbeeld van toepassing als een minderjarig gezinslid tijdelijk in 
een tehuis wordt verzorgd. Met toepassing van artikel 8 wordt dan zo 
nodig volledige bijstand toegekend voor de kosten van dat verblijf. Indien 
de bijstand als gezinsbijstand zou zijn verleend, zou tevoren met de 
middelen van de ouders rekening zijn gehouden en zouden derhalve 
minder kosten van bijstand zijn gemaakt. Hetzelfde geldt indien ten 
aanzien van een gezinslid afzonderlijke bijstand met toepassing van 
artikel 6 wenselijk wordt geacht. Voor zover in deze gevallen sprake is van 
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bijzondere kosten, dienen bij de terugvordering dezelfde maatstaven te 
worden gehanteerd als bij het verlenen van bijstand voor kosten die een 
bijzonder karakter dragen, conform de inhoud van het Bijstandsbesluit 
Landelijke draagkrachtcriteria (Besluit van 20 februari 1980, Stb. 87). Op 
grond van dat besluit behoeven de eigen inkomsten boven het normbedrag 
voor de periodieke bijstand slechts gedeeltelijk te worden ingezet. 

Het tweede lid regelt de terugvordering indien bijstand is verleend op 
grond van artikel 10 van de wet. Ingevolge dat artikel moet desgevraagd 
en zonder voorafgaand onderzoek terstond bijstand worden verleend voor 
de kosten van verblijf in een psychiatrische inrichting dan wel in een 
andere inrichting, voor zover het niet terstond verlenen van bijstand zou 
kunnen leiden tot een schadelijke onderbreking van het verblijf of tot een 
onverantwoord uitstel van de opneming. Is zodanige bijstand toegekend, 
dan zal de gemeente achteraf moeten beoordelen in hoeverre de betrok-
kene over de middelen beschikt om de gemaakte kosten geheel of 
gedeeltelijk terug te betalen en tot terugvordering moeten overgaan. 

Artikel 57 

Dit artikel regelt in hoofdzaak de terugvordering in een aantal gevallen, 
waarin degene die bijstand ontvangt op de een of andere manier te kort is 
geschoten in hetgeen van hem mag worden verwacht. Het betreft in de 
eerste plaats de gevallen waarin thans verhaal mogelijk is omdat inlichtin-
gen onjuist of onvolledig zijn verstrekt (onderdeel a), aan de bijstand 
verbonden voorwaarden niet zijn nagekomen (onderdeel b), dan wel 
waarin sprake is van betoond ongenoegzaam besef van verantwoordelijk-
heid voor de voorziening in het bestaan (onderdeel c). 

Terugvordering van de bijstand is dan verantwoord omdat door de 
handelwijze of gedragingen van de betrokkene onnodig of teveel aan 
bijstand is uitgekeerd. In deze gevallen kan de gemeente ook thans 
verhaal uitoefenen. Van ongenoegzaam besef van verantwoordelijkheid 
voor de voorziening in het bestaan kan onder verschillende omstandigheden 
sprake zijn, bijvoorbeeld als men zich niet tegen ziektekosten heeft 
verzekerd of als men zijn financiële middelen op onverantwoorde wijze 
heeft besteed, waardoor de gemeente genoopt wordt tot het verlenen van 
bijstand. 

Hierbij aansluitend is onder d. terugvordering wegens het niet of niet 
behoorlijk nakomen van de verplichting tot het mededeling doen aan de 
gemeente van al datgene wat voor de verlening van bijstand of de 
voortzetting van verleende bijstand van belang is (artikel 30, tweede lid) 
geregeld. Dit geval kan op één lijn worden gesteld met de voornoemde 
gevallen. 

Ook indien een gemeente, zonder dat er sprake is van de onder a. tot 
en met d. genoemde gevallen, bijstand ten onrechte of tot een te hoog 
bedrag heeft verleend en de betrokkene dit redelijkerwijs had kunnen 
begrijpen, wordt terugvordering van hetgeen onnodig of teveel is uitge-
keerd verantwoord geacht. Dit is geregeld onder e. Het gaat hierbij vooral 
om administratieve vergissingen die bij de toekenning of uitbetaling van 
de uitkering zijn gemaakt. 

De hier bedoelde mogelijkheden tot terugvordering laten de bevoegdheid 
van de gemeente onverlet om de bijstand af te stemmen op het betoonde 
besef van verantwoordelijkheid (artikel 1, tweede lid). In hoeverre in dit 
verband sprake kan zijn van een voor de betrokkene te belastende 
maatregel zal van geval tot geval aan de hand van de individuele situatie 
moeten worden beoordeeld. 

Artikel 58 

Dit artikel heeft betrekking op gevallen bedoeld in het huidige artikel 
59. Indien over een bepaalde periode of met een bepaalde bestemming 
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bijstand is verleend en over de bijstandsperiode achteraf inkomsten 
worden ontvangen of gelden met het oog op die bestemming, is dit reden 
om naderhand tot terugvordering over te gaan (eerste lid). 

Het tweede lid geeft een duidelijker omschrijving voor de terugvordering 
dan het huidige tweede lid van artikel 59. Indien bepaalde middelen of 
aanspraken daarop aanwezig zijn, maar daarover feitelijk nog niet of niet 
volledig kan worden beschikt, bij voorbeeld vanwege een onverdeeld 
aandeel in een boedel, kan gedurende enige tijd bijstand nodig zijn. Zodra 
over die middelen kan worden beschikt - in dit verband kan eventueel ook 
een voorwaarde aan de bijstand worden verbonden - dient uiteraard tot 
terugvordering te worden overgegaan. 

Artikel 59 

Bijstand die verstrekt is als geldlening of is verleend als gevolg van 
borgtocht dient in principe steeds te worden terugbetaald. Dat ligt in 
deze vormen van bijstand opgesloten. 

Is de bijstand als geldlening verstrekt dan is er aanleiding voor directe 
terugvordering als blijkt dat de betrokkene zijn verplichtingen niet of niet 
behoorlijk nakomt. Hiervoor geldt dezelfde procedure als voor andere 
gevallen van terugvordering. 

Welke verplichtingen de betrokkene precies heeft hangt af van de 
condities waaronder de lening is verstrekt. Normaliter zal in de bijstands-
beschikking zijn bepaald met welke bedragen de lening dient te worden 
terugbetaald. Bij het verstrekken van bedrijfskapitaal is een rentebeding 
gebruikelijk en is bovendien een schriftelijke schuldbekentenis vereist, 
waarin de voorwaarden en de wijze van terugbetaling worden vermeld. In 
verband met de toepassing van dit artikel is van belang dat geregeld 
wordt nagegaan of de betrokkene zijn verplichtingen nakomt, c.q. of 
wijziging in de omstandigheden van de betrokkene tot uitstel of herziening 
van de terugbetaling aanleiding kan geven. Indien de gemeente uitstel 
van betaling verleent is dat uiteraard mede van invloed op het tijdstip van 
de hierbedoelde terugvordering. 

Artikel 59a 

Aan gehuwden en aan degenen die een gezamenlijke huishouding 
voeren wordt de bijstand overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 5 
en 5a van de wet als een geheel vastgesteld. Daarbij wordt met de 
middelen van de tot het gezin of de gezamenlijke huishouding behorende 
personen rekening gehouden. Het rekening houden met de aanwezige 
middelen dient op overeenkomstige wijze te geschieden, indien met 
betrekking tot de ingevolge genoemde artikelen gemaakte kosten van 
bijstand terugvordering aan de orde is. Dit betekent dat de terugvordering 
niet alleen gericht is op de persoon aan wie de bijstand is uitgekeerd, 
maar zich uitstrekt tot de personen, die in de bijstand bedoeld in de 
artikelen 5 en 5a zijn begrepen. Met dit artikel wordt beoogd mogelijke 
onduidelijkheden op dit punt weg te nemen. 

Het tweede lid biedt de mogelijkheid om, indien het voeren van een 
gezamenlijke huishouding niet of niet tijdig aan de gemeente is gemeld, 
kosten van bijstand mede terug te vorderen van de partner van de 
betrokkene. Reeds bij de behandeling van het vorige wetsvoorstel in de 
Tweede Kamer kwam dit aan de orde (Tweede Kamer, vergaderjaar 
1985-1986, 18813, nr. 19). Ook het College Algemene Bijstandswet 
adviseert tot een nadere regeling voor situaties waarin de gelijkstelling 
van ongehuwd samenwonenden met gehuwden aan de orde is. 

Het betreft gevallen waarin bijstand is verleend, maar geen of onvol-
doende inlichtingen omtrent het voeren van een gezamenlijke huishouding 
zijn verschaft c.q. de wettelijke informatieplicht niet of niet behoorlijk is 
nagekomen, met als gevolg dat bij de bijstandsverlening geen rekening 
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kon worden gehouden met de middelen van de partner. In een dergelijk 
geval kan de bijstand geheel of gedeeltelijk ten onrechte verleend zijn. 
Terugvordering van de betrokkene, die de bijstand heeft ontvangen, 
geschiedt ingevolge artikel 57. Daarnaast wordt het verantwoord geacht 
dat de terugvordering zich mede uitstrekt tot de persoon met wie een 
gezamenlijke huishouding wordt of werd gevoerd. Diens middelen zouden 
immers bij een juiste toepassing van de wet in aanmerking zijn genomen. 
Bovendien kan deze persoon geacht worden mede profijt te hebben 
gehad van de bijstand, welke als gevolg van onjuiste of onvoldoende 
inlichtingen omtrent de feitelijke leefsituatie werd verleend. 

Artikel 60 

In dit artikel is bepaald wie over terugvordering van gemaakte kosten 
van bijstand beslist. De beslissing berust bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente die de desbetreffende bijstand heeft verleend. Evenals 
bij de verlening van bijstand kan de bevoegdheid van burgemeester en 
wethouders onder bepaalde omstandigheden aan ambtenaren worden 
overgelaten (artikel 29a). 

Het tweede lid regelt dat de terugvordering, indien de bijstandskosten 
door een andere gemeente worden vergoed, zo nodig door die gemeente 
geschiedt of wordt voortgezet. 

Artikel 61 

Het eerste lid bepaalt dat de beslissing schriftelijk aan de betrokkene 
wordt medegedeeld en dat die beslissing moet zijn gemotiveerd (artikel 
61c). Dat geldt ook als tot verrekening wordt overgegaan, aangezien dit 
een bepaalde wijze van terugvorderen is. 

De betrokkene behoort te weten op welke gronden de gemeente tot 
terugvordering overgaat en welke mogelijkheden hem ten dienste staan, 
indien hij het niet eens is met de beslissing. 

Uitgangspunt voor de terugvordering is dat de kosten volledig worden 
terugbetaald. Is terugbetaling ineens, b.v. uit vermogen, niet mogelijk dan 
zal betaling in maandelijkse termijnen kunnen geschieden. 

Herziening van de beschikking behoort mogelijk te zijn indien de 
omstandigheden van de betrokkene zich naderhand wijzigen, b.v. door 
het herzien van de termijnen van terugbetaling. De betrokkene kan een 
verzoek daartoe bij de gemeente indienen. 

Op grond van het derde lid is de betrokkene verplicht de inlichtingen te 
verstrekken, die met het oog op de terugvordering van belang zijn. 

Artikel 61a 

Indien de betrokkene zich tegen een zijns inziens onjuiste beslissing wil 
verweren, staan hem dezelfde rechtsmiddelen ten dienste als bij een 
beschikking op een aanvraag om bijstand. Hij kan derhalve een bezwaar-
schrift bij burgemeester en wethouders indienen. Dit geldt ook als niet 
tijdig op een verzoek om herziening wordt beslist. Hiervoor gelden de 
normale regels van de bezwaarschriftenprocedure. Tijdens de bezwaar-
schriftprocedure worden nog geen maatregelen genomen om de beslissing 
ten uitvoer te leggen. Dit geldt ook ten aanzien van verrekening. Reeds 
lopende betalingsverplichtingen worden door indiening van een bezwaar-
schrift naar aanleiding van een verzoek om herziening echter niet opge-
schort. 

Artikel 61b 

Het beroep is op overeenkomstige wijze geregeld als bij de verlening 
van bijstand, dat wil zeggen bij dezelfde beroepsinstanties. Dit vloeit 
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voort uit de principiële keuze voor de administratieve procedure bij 
terugvordering. Gezien het eigen karakter van de terugvordering, het gaat 
immers om het voldoen aan verplichtingen en niet om het realiseren van 
aanspraken, is echter niet overgenomen de mogelijkheid bedoeld in het 
tweede lid van artikel 41 , te weten het instellen van beroep wanneer niet 
binnen een maand een beschikking op het bezwaarschrift is ontvangen. 

In het vierde lid is bepaald dat het instellen van beroep geen schorsende 
werking heeft. Hiermede wordt bereikt dat concrete mogelijkheden tot 
terugbetaling c.q. verrekening tijdens de duur van het beroep niet 
behoeven te stagneren. 

Artikel 61c 

Het opnemen van de mogelijkheid tot verrekening in de wet werd reeds 
in het algemeen gedeelte van deze memorie vermeld. 

Indien de betrokkene bijstand ontvangt zal betaling van de terug te 
vorderen bedragen veelal niet ineens kunnen plaatsvinden. De gemeente 
is dan aangewezen op verrekening van de terug te vorderen kosten met 
nog te verstrekken bijstandsuitkeringen. Zij kan zich niet verder uitstrekken 
dan tot 90% van het voor de betrokkene geldende normbedrag voor de 
bijstand, waardoor de betrokkene steeds de beschikking blijft houden 
over middelen die in de hier bedoelde gevallen aanvaardbaar zijn te 
achten. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de beslagregeling opgenomen 
in artikel 1638g van het Burgerlijk Wetboek, welke regeling tevens voor 
de gehele sociale wetgeving is voorgesteld (Kamerstukken II, 1982/1983, 
17 897). 

Overigens is verrekening niet in tijdsduur beperkt. Bij een eventuele 
samenloop met verplichte aflossingsbedragen in verband met leenbijstand 
(artikel 7a van het Besluit landelijke normering) kan de verrekening over 
die periode zo nodig tijdelijk minder dan 10% van het normbedrag 
bedragen. 

Aangezien verrekening een effectuering van de terugvordering is, dient 
ter zake overeenkomstig artikel 61 een beschikking te worden genomen, 
waarin de te verrekenen bedragen worden vermeld. Het wordt met het 
oog op de rechtszekerheid wenselijk geacht dat niet tot feitelijke verreke-
ning wordt overgegaan, vóórdat de betrokkene van de terugvordering op 
de hoogte is (tweede lid). 

Heeft de gemeente met de door de betrokkene opgegeven middelen 
over de voorafgaande maand nog geen rekening kunnen houden, dan kan 
zonder beperking tot verrekening daarvan worden overgegaan (derde lid). 

Artikel 6 ld 

De bestaande termijn van vijf jaar, waarbinnen thans verhaal moet 
worden uitgeoefend, is in dit artikel overgenomen. Deze termijn geldt ten 
aanzien van de terugvordering als de kosten van bijstand meer dan vijf 
jaar geleden zijn gemaakt. De termijn geldt niet voor de gevallen genoemd 
in de artikelen 58 en 59, omdat met het realiseren van aanspraken op 
middelen in die gevallen bijvoorbeeld bij het deelgerechtigd zijn in een 
onverdeelde boedel, soms lange tijd gemoeid kan zijn. In dat geval is er 
onvoldoende reden de genoemde vervaltermijn te hanteren. Ook bij 
terugvordering van bijstand die verleend is in de vorm van geldlening of 
borgtocht kan, gezien de veelal lange looptijd van leningen, geen verval-
termijn gelden. 

Het tweede lid bevat een termijn van twee jaar voor het geval de 
gemeente te veel bijstand of ten onrechte bijstand heeft uitgekeerd en de 
Detrokkene dit redelijkerwijs had kunnen begrijpen. In deze gevallen 
wordt een korte vervaltermijn redelijk geacht. 

De termijnen gelden niet ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de 
terugvorderingsbeschikkingen. Een termijn waarbinnen de tenuitvoerleg-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 598, nr. 3 16 



ging, zonodig na rechterlijke tussenkomst, moet hebben plaatsgevonden 
is niet wenselijk (derde lid). 

Artikel 61e 

Beschikkingen tot terugvordering moeten ten uitvoer gelegd kunnen 
worden als de betrokkene weigert aan terugbetaling mee te werken. 
Daartoe is in de opzet van het wetsvoorstel rechterlijke tussenkomst 
nodig. Het wordt wenselijk geacht dat hiervoor in alle gevallen gebruik 
wordt gemaakt van een eenvoudige gerechtelijke procedure. 

Artikel 61 f 

Dit artikel kent een bepaalde voorrang toe aan de vorderingen van de 
gemeente ingevolge deze paragraaf. Het stemt overeen met de bestaande 
voorrang van verhaalsvorderingen (artikel 69 van de huidige wet). 

Artikel 61 g 

Gemaakte kosten van bijstand omvatten mede de daarover verschuldigde 
loonbelasting en premies ingevolge de sociale-zekerheidswetten. In 
artikel 47b, tweede lid, van de wet is dat vastgesteld in het kader van de 
vergoeding van kosten van bijstand. Een soortgelijke bepaling in deze 
paragraaf is nodig om duidelijk aan te geven op welke kosten de terug-
vordering betrekking heeft. 

Terugvordering van over de bijstand afgedragen belasting en premies 
blijft achterwege, voor zover deze belasting en premies door de gemeente 
verrekend kunnen worden met de belastingdienst en de bedrijfsvereniging. 
Dit betreft in ieder geval de premies ingevolge de Algemene Arbeidson-
geschiktheidswet, de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten. 

Loonbelasting en premies van de in dit artikel genoemde sociale-
verzekeringswetten kunnen door de gemeente met de belastingdienst en 
de bedrijfsvereniging worden verrekend, indien het tijdvak waarop de 
inhouding betrekking heeft nog niet is verstreken. 

Artikel 61 h 

De mogelijkheid tot het geven van nadere regels wordt wenselijk 
geacht met het oog op mogelijke problemen die zich bij de uitvoering van 
de nieuwe regels in de praktijk kunnen voordoen. Daarbij kan mede 
worden gestreefd naar een grotere eenheid in de uitvoeringspraktijk, 
indien zou blijken dat deze op onderdelen teveel uiteen zou lopen. 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING PARAGRAAF 2 

Artikel 62 

Dit artikel bevat voor het verhaal dezelfde bepalingen als in artikel 55 
zijn opgenomen met betrekking tot de verplichting tot terugvordering en 
de bevoegdheid om daarvan af te wijken wegens dringende redenen. De 
strekking van de betreffende artikelleden is voor beide paragrafen gelijk. 

De verhaalsverplichting gaat ingevolge het tweede lid niet zover dat 
onder alle omstandigheden en tot de uiterste grens moet worden verhaald. 
Heeft de rechter bij het vaststellen van de onderhoudsplicht dergelijke 
bijzondere omstandigheden reeds meegewogen, dan zal er in het 
algemeen voor de gemeente geen grond zijn het tweede lid toe te 
passen. 
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Ingevolge het derde lid blijft de mogelijkheid om in het kader van een 
rijksgroepsregeling verhaal van kosten van bijstand voor bepaalde 
gevallen uit te sluiten bestaan. Van deze mogelijkheid, die thans in artikel 
57 van de wet is opgenomen, is onder meer gebruik gemaakt in de 
Rijksgroepsregeling werkloze werknemers. 

Artikel 63 

Dit artikel regelt het verhaal op onderhoudsplichtigen. Beslissend is of 
een burgerrechtelijke onderhoudsplicht niet of niet behoorlijk wordt 
nagekomen. Het te verhalen bedrag mag de grens van de wettelijke 
onderhoudsplicht als aangegeven in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
niet overschrijden. Die grens wordt bepaald door de maatstaven die in 
artikel 397 van dat boek worden genoemd. 

Het onderhavige artikellid, onderdeel a, heeft het oog op situaties 
waarin het gezinsverband niet of niet meer aanwezig is tussen echtgenoten 
onderling dan wel tussen ouders en hun minderjarige kinderen. Van 
verbreking van het gezinsverband is bij voorbeeld sprake als een gehuwde 
man zijn gezin (vrouw en/of minderjarige kinderen) heeft verlaten en het 
achtergebleven gezin op bijstand is aangewezen. Of indien het een 
minderjarige betreft die wegens een ernstige conflictsituatie het ouderlijk 
huis heeft verlaten en voor wie bijstand noodzakelijk is. In de hierbedoelde 
gevallen komt de onderhoudsplicht via verhaal tot uitdrukking. Komt de 
betrokkene zijn onderhoudsplicht in voldoende mate na, dan is er geen 
reden voor verhaal. 

Onderdeel b betreft verhaal op de gewezen echtgenoot na echtscheiding 
of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Bij verhaal 
dient met mogelijke onderhoudsaanspraken naar burgerlijk recht rekening 
te worden gehouden. Met betrekking tot de alimentatie na echtscheiding 
wordt in veel gevallen geen regeling getroffen. Dit betekent niet dat de 
onderhoudsplicht in de zin van het Burgerlijk Wetboek dan ontbreekt en 
dat verhaal achterwege zou moeten blijven. 

De verhaalsverplichting blijft bestaan zolang de wettelijke onderhouds-
verplichting voortduurt. In verband met het verhaal op degene die na 
echtscheiding zijn onderhoudsplicht niet of niet behoorlijk nakomt, wordt 
er op gewezen dat bij de Tweede Kamer een wetsontwerp is ingediend 
strekkende tot een beperking van de duur van de alimentatie na scheiding 
(Kamerstukken II 1985/1986, 19 295). Deze limitering zal na aanvaarding 
van dat wetsvoorstel ook bepalend zijn voor het verhaal. Een afzonderlijke 
regeling in het onderhavige wetsvoorstel voor beperking van de duur van 
het verhaal is derhalve niet nodig en overigens ook niet gewenst. 

Onderdeel c betreft verhaal wegens onderhoudsverplichtingen verband 
houdend met de verlaging van de meerderjarigheid. 

Artikel 63a 

Dit artikel sluit aan bij de wijziging van het verhaal met betrekking tot 
het zo genaamde nihil-beding. Hiervoor wordt verwezen naar de wet van 
12 december 1984, Stb. 631, waarbij nader is geregeld welk effect een 
overeenkomst als bedoeld in de artikelen 158 en 159 van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek op het verhaalsrecht van gemeenten in verband met 
verleende bijstand heeft. Deze regeling is thans in het tweede en derde lid 
van artikel 55 van de wet opgenomen. 

Artikel 64 

Niet altijd is met betrekking tot de onderhoudsverplichtingen door de 
rechter een uitspraak gedaan. Wordt in die gevallen een bestaande 
onderhoudsplicht in de zin van het Burgerlijk Wetboek niet nagekomen, 
dan zal de gemeente verhaal moeten uitoefenen en onder meer van de 
(gewezen) echtgenoot een bijdrage naar draagkracht verlangen. 
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Voor de berekening van het te verhalen bedrag zal de gemeente zich 
moeten richten naar de criteria die de rechter hierbij hanteert. 

Een dergelijke opdracht is niet nieuw. Artikel 55, derde lid van de wet 
bevat thans een overeenkomstige regeling. Voor de praktijk zijn in dit 
verband van belang de zogenaamde Trema-normen, die de rechters als 
leidraad dienen bij het vaststellen van bedragen die voor levensonderhoud 
zijn verschuldigd. Daarbij kunnen ook andere financiële factoren een rol 
spelen, met name de wijze waarop de boedelscheiding wordt geregeld. 
Ook niet-financiële factoren kunnen van belang zijn met name maatstaven 
en omstandigheden voor de beoordeling van de aanspraak op een 
voorziening in het onderhoud en de duur daarvan. 

Artikel 64a 

Dit artikel regelt het verhaal bij aanwezigheid van een rechterlijke 
uitspraak betreffende levensonderhoud als bedoeld in Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek. Hieronder valt ook de voorziening in de kosten van 
verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen en stiefkinderen. 
Voorts is geen uitzondering gemaakt voor het geval tijdens de scheidings-
procedure een voorlopige voorziening tot levensonderhoud is toegekend. 

Indien de rechter na de (echt)scheiding een uitkering tot levensonder-
houd heeft toegekend en hieraan niet wordt voldaan, is de gemeente bij 
het verhaal in beginsel aan deze uitspraak gebonden, zowel wat de 
hoogte als de duur van de onderhoudsbedragen betreft. 

In deze zin oordeelde de Hoge Raad reeds in zijn uitspraken van 10 mei 
1974, NJ 1975, 3 en 30 november 1979, NJ 1980, 134. Er is dan geen 
reden om de gemeente te verplichten aan de rechter vaststelling van het 
verhaalsbedrag te verzoeken. De gemeente moet op basis van de 
geldende rechterlijke uitspraak ook tot tenuitvoerlegging daarvan kunnen 
overgaan. Dat is eveneens in dit artikel geregeld. Eerst moet de gemeente 
de betrokkene een aanmaning sturen. De betrokkene heeft de mogelijkheid 
hiertegen in verzet te komen. Dit verzet kan er niet op gericht zijn de 
onderhoudsplicht als zodanig opnieuw door de rechter te laten vaststellen. 
Daarvoor zal een afzonderlijk verzoek om herziening bij de rechter 
moeten worden ingediend. Wel is verzet mogelijk als het vastgestelde 
alimentatiebedrag door de gemeente niet juist in de beschikking is 
overgenomen, als bepaalde termijnen reeds zijn betaald e.d.. Vervolgens 
kan, indien niet aan de wettelijke verplichting wordt voldaan, door de 
gemeente tot tenuitvoerlegging worden overgegaan. 

Het overnemen door de gemeente van de tenuitvoerlegging van de 
oorspronkelijke alimentatie-uitspraak zou ten gevolge kunnen hebben dat 
zowel de onderhoudsgerechtigde als de verhalende gemeente tot 
executie overgaan. Om dat te voorkomen, is bepaald dat de gemeente bij 
uitsluiting van de onderhoudsgerechtigde tot de invordering bevoegd is. 
Voorwaarde voor overneming van de invordering is dat er een uitvoerbare 
rechterlijke uitspraak omtrent levensonderhoud is. Voldoet de onderhouds-
plichtige aan de uitspraak en komt hij aldus zijn onderhoudsplicht na, dan 
heeft de gemeente geen recht van verhaal. 

Artikel 64b 

Alimentaties worden in het algemeen jaarlijks van rechtswege met een 
bepaald percentage aangepast. Artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek geeft de regeling. Om te voorkomen dat de gemeente ieder jaar 
na een wijziging van de alimentaties nieuwe vaststelling van de verhaals-
bedragen moet verzoeken, geldt de regeling ook voor verhaal. 

Het tweede lid maakt het overeenkomstig artikel 402a, vijfde lid, 
mogelijk indexering uit te sluiten, niet alleen bij de alimentatie-uitspraak 
maar ook bij de vaststelling van het verhaalsbedrag. 
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Artikel 64c 

Het eerste lid geeft de mogelijkheid om wijziging van de verhaalsuitspraak 
van de rechter te verzoeken in geval van gewijzigde omstandigheden. Het 
komt overeen met de bevoegdheid van het huidige artikel 65. 

Het tweede lid betreft de gevallen waarin het mogelijk is om bij het 
verhaal af te wijken van een rechterlijke alimentatie-uitspraak. De 
gemeente die meent dat daarvoor voldoende grond is, zal zich tot de 
rechter moeten wenden en verzoeken het verhaalsbedrag vast te stellen 
in afwijking van de oorspronkelijke alimentatie-uitspraak. Wijziging op 
verzoek van de gemeente is mogelijk indien de in artikel 4 0 1 , eerste en 
tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek genoemde voorwaarden 
zijn vervuld. Op grond van dat artikel is wijziging mogelijk indien de 
rechterlijke uitspraak door wijziging van omstandigheden heeft opgehou-
den aan de wettelijke maatstaven te voldoen of indien zij van de aanvang 
af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord doordat van 
onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Dat de gemeente zich op 
deze omstandigheden kan beroepen, heeft de Hoge Raad reeds in de 
genoemde uitspraken van 10 mei 1974, NJ 1975, 3 en 30 november 
1979, NJ 1980, 134, beslist. 

De mogelijkheid voor het verhalend lichaam om zich te beroepen op 
voornoemd artikel 401 biedt geen oplossing voor het geval partijen in 
onderling overleg een uitspraak hebben uitgelokt die duidelijk niet voldoet 
aan de wettelijke maatstaven, terwijl overigens wel aan de rechter de 
gegevens zijn verstrekt die voor beoordeling van de onderhoudsplicht van 
belang zijn. Omdat de gemeente aan een rechterlijke alimentatie-uitspraak 
gebonden is, zouden partijen aldus door de in de procedure ingenomen 
positie het verhaalsrecht van de gemeente kunnen frustreren. De rechter 
kan immers niet meer toewijzen dan verzocht is. Daarom is het wenselijk 
dat de gemeente ook kan verzoeken het verhaalsbedrag in afwijking van 
de oorspronkelijke uitspraak vast te stellen, indien de rechter daarbij geen 
rekening heeft kunnen houden met de voor de betrokken beslissing in 
aanmerking komende gegevens en omstandigheden betreffende beide 
partijen. Verwacht mag worden dat deze bepaling mede een preventieve 
werking zal hebben, in die zin dat partijen door de rechter of hun raadslieden 
erop zullen worden gewezen dat, indien het verzochte alimentatiebedrag 
kennelijk niet voldoet aan de wettelijke maatstaven, een rechterlijke 
uitspraak hen niet vrijwaart van een verhaalsactie. 

Artikel 65 

Het verhaal in verband met gedane schenkingen is thans gebaseerd op 
het huidige artikel 59a. Hoewel het begrip schenking in het artikel niet 
nader is omschreven, blijkt uit de geschiedenis van de totstandkoming 
van het bestaande artikel dat aan dit begrip een materiële betekenis moet 
worden toegekend, dat wil zeggen iedere bevoordeling uit vrijgevigheid 
waardoor de eigen vermogenspositie van de schenker vermindert. Niet 
essentieel voor verhaal is derhalve in welke vorm de schenking plaatsvond. 

Voor de voorzienbaarheid ten tijde van de schenking van de noodzaak 
tot bijstandsverlening wordt evenmin als in de huidige wet een vaste 
termijn, bijvoorbeeld van vijfjaar, aangehouden. Die zou ertoe leiden dat 
schenkingen, mits vóór de gestelde termijn gedaan, nimmer aanleiding 
zou kunnen geven voor verhaal. Dit verdient geen aanbeveling, leder is en 
blijft in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de voorziening in zijn 
bestaan. Het afschuiven van kosten naar de overheid door het doen van 
schenkingen wordt in principe niet aanvaardbaar geacht. Het eventueel 
achterwege laten van verhaal behoort in de hier bedoelde gevallen 
zorgvuldig te worden overwogen. 
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Artikel 66 

Het verhaal op nalatenschap is thans gebaseerd op het huidige artikel 
55, onder a. Ingevolge het eerste lid wordt het verhaal op de nalatenschap 
nu beperkt voor zover het de bedragen betreft, die bij leven van de 
betrokkene werden vrijgelaten. Het komt in de uitvoeringspraktijk thans 
regelmatig voor, dat gemeenten bij verhaal op de nalatenschap het 
vrijgelaten bescheiden vermogen ontzien. Daarbij wordt ervan uitgegaan 
dat men vrij is bij leven over het bedrag van het bescheiden vermogen te 
beschikken, zodat het ook aan de erfgenamen kan worden gelaten. Nu 
het verhaal een verplicht karakter krijgt is op dit punt een duidelijke 
regeling in de wet gewenst. Naast het bescheiden vermogen (artikel 7, 
eerste lid, aanhef en onder b, van de wet) wordt het wenselijk geacht ook 
het vrijgelaten vermogen gebonden in de eigen woning (artikel 8a 
Bijstandsbesluit landelijke normering) van verhaal op de nalatenschap uit 
te sluiten. Dit uiteraard voor zover is voldaan aan de eventuele verplich-
tingen, voortvloeiende uit een krediethypotheek. Het vorenstaande 
impliceert dat wel verhaal op de nalatenschap zal plaatsvinden als het 
gaat om andere dan voornoemde bedragen, die bij de verlening van 
bijstand eventueel werden vrijgelaten. De zogenaamde hardheidsclausule, 
die in de huidige wettelijke regeling in artikel 55, eerste lid, onder a 
voorkomt, is vervallen, omdat in dit nieuwe wetsvoorstel op grond van het 
bepaalde in artikel 62, tweede lid, in voorkomende gevallen geheel of 
gedeeltelijk van verhaal kan worden afgezien. 

Verhaal op de nalatenschap is eveneens wenselijk, indien de betreffende 
kosten ook bij leven van de betrokkene terugvorderbaar zouden zijn 
geweest ingevolge de artikelen 56 t/m 58, bijvoorbeeld wanneer eerst na 
het overlijden blijkt dat onjuiste of onvolledige inlichtingen werden 
verstrekt. In een dergelijke geval dient alsnog verhaal plaats te vinden. Dit 
is geregeld in het tweede lid. 

Bijstand die als geldlening is verstrekt of als gevolg van borgtocht is 
verleend, dient steeds op de nalatenschap te worden verhaald, een en 
ander voor zover terugbetaling bij leven van de betrokkene niet is 
geschied (derde lid). Dit zal zich onder meer kunnen voordoen als 
bedrijfskapitaal in de vorm van een geldlening is verstrekt. 

Artikel 67 

Op grond van de Vreemdelingenwet kunnen aan de toestemming tot 
verblijf van een vreemdeling voorschriften worden verbonden ter meerdere 
zekerheid voor de kosten, die voor de staat en andere openbare lichamen 
kunnen voortvloeien uit het verblijf van de vreemdeling hier te lande. 

Veelal wordt een dergelijke zekerheidstelling, de zogenaamde garant-
verklaring, van een vreemdeling gevraagd in verband met verblijf bij 
familieleden of andere bekenden. Is een garantverklaring afgegeven en 
blijkt de vreemdeling naderhand niet in zijn eigen onderhoud te kunnen 
voorzien, dan behoren de hieruit voortvloeiende aanspraken in principe 
door de overheid te worden geëffectueerd. De aanwezigheid van een 
garantverklaring in de huidige vorm heeft blijkens bestaande jurisprudentie 
niet tot gevolg dat de garant een rechtstreekse onderhoudsplicht ten 
aanzien van de vreemdeling heeft, noch dat de vreemdeling zich in geval 
van financiële nood steeds tot de garant dient te wenden. Uit zo'n 
verklaring blijkt dat de garant zich verbonden heeft de overheid schadeloos 
te stellen voor de kosten die voortvloeien uit het verblijf van de vreemdeling 
hier te lande. Een actie van de overheid tegen de garant is nu alleen 
mogelijk door het voeren van een civiele procedure. In geval van bijstands-
verlening door de overheid is de verhaalsprocedure hiervoor het meest 
aangewezen. 
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Artikelen 68 en 68a 

Het voornemen tot verhaal dient schriftelijk en voldoende gemotiveerd 
aan de betrokkene te worden meegedeeld, onder vermelding van hetgeen 
verschuldigd is en binnen welke termijn(en) betaling wordt verlangd. De 
betrokkene kan uit eigen beweging besluiten om te betalen wat de 
gemeente van hem verlangt. Rechterlijke tussenkomst is dan niet nodig. 
Dit is evenmin het geval als in overleg met de gemeente bij wijziging van 
omstandigheden nadere afspraken met betrekking tot de betaling van 
verhaalsbedragen worden gemaakt, waaraan door de betrokkene wordt 
voldaan. 

Is een regeling van het verhaal op basis van vrijwilligheid echter niet 
mogelijk of stagneert de betaling, dan zal de rechter moeten worden 
ingeschakeld. Daartoe moet een verzoekschrift bij de rechtbank worden 
ingediend. Tussenkomst van een procureur is hierbij niet voorgeschreven. 
Dit naar analogie met de positie van de raad voor de kinderbescherming 
in onderhoudszaken. 

Voor de procedure gelden de artikelen 828a e.v. van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, waarin ook de mogelijkheden van hoger 
beroep en cassatie zijn aangegeven. Voor de aanpassing van artikel 828a 
wordt verwezen naar Artikel IV van dit wetsvoorstel. 

De verhaalsprocedure is niet alleen van toepassing als het verhaal in 
verband met onderhoudsverplichtingen betreft, maar eveneens als 
verhaald wordt op grond van de artikelen 65 tot en met 67. 

Artikel 68b 

Dit artikel regelt het executoriaal beslag op loon of andere periodieke 
uitkeringen. Aan de gemeente komt voor beslag onder derden een gelijke 
positie toe als aan de raad voor de kinderbescherming bij de tenuitvoer-
legging van een alimentatiebeslissing. 

Artikel 69 

Evenals bij terugvordering is bij verhaal een algemene vervaltermijn van 
vijf jaar van kracht. Voor de vaststelling van de termijn is bepalend 
wanneer de kosten van bijstand zijn gemaakt. 

De vervaltermijn geldt niet bij verhaal van kosten van bijstand die 
verleend is in de vorm van geldlening of borgtocht. Verhaal dient te 
geschieden onafhankelijk van het tijdstip in het verleden waarop de lening 
werd verstrekt of de bijstand voortvloeiend uit borgtocht werd verleend. 

Artikel 70 

In dit artikel worden de artikelen uit de terugvorderingsparagraaf met 
betrekking tot wettelijke voorrang, de kostendefiniëring en het stellen van 
regels voor de uitvoering eveneens van toepassing verklaard voor het 
verhaal. 

Om redenen van praktisch uitvoeringsbeleid zijn de verschuldigde 
premies ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Algemene 
Kinderbijslagwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten bij de 
kostendefiniëring buiten beschouwing gelaten. 

De bij terugvordering aanwezige mogelijkheid voor de gemeente tot 
verrekening van de verschuldigde loonbelasting en premies ingevolge de 
Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de 
Ziekenfondswet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Algemene 
Kinderbijslagwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met de 
belastingdienst en de bedrijfvereniging ontbreekt bij verhaal van gemaakte 
kosten van bijstand. 
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Artikel 3 (onderdeel B) 

Ingevolge artikel 64a is een rechterlijke uitspraak betreffende levens-
onderhoud voor het verhaal bindend. Is een dergelijke uitspraak aanwezig 
dan wordt in overeenstemming daarmee verhaal uitgeoefend. 

Gelet op dit uitgangspunt is het van belang dat de rechter in het kader 
van de scheiding reeds een oordeel geeft over de alimentatie. 

Dit voorkomt dat eerst een echtscheidingsprocedure wordt gevoerd en 
vervolgens bij dezelfde rechter een afzonderlijke verhaalsactie door de 
gemeente moet worden ingesteld. In verband hiermede is het wenselijk 
om in de gevallen waarin een scheidingsprocedure aanhangig wordt 
gemaakt het verwezenlijken van eigen aanspraken op levensonderhoud te 
bevorderen, door aan de bijstand de voorwaarde te verbinden dat de 
betrokkene zelf een alimentatieverzoek indient. Hierdoor kan de rechter 
bij zijn uitspraak acht slaan op alle omstandigheden die in het kader van 
de scheiding een rol spelen. Het opleggen van deze voorwaarde wordt 
doelmatig geacht en benadrukt het primaire karakter van de onderhouds-
plicht en de eigen verantwoordelijkheid voor de bestaansvoorziening in 
de hierbedoelde gevallen. 

De over dit voorstel ontvangen adviezen hebben ertoe geleid dat de 
mogelijkheid tot het stellen van deze voorwaarde enigszins is gewijzigd 
ten opzichte van de regeling in het voor advies voorgelegde ontwerp. De 
bepaling wil voorkomen dat over de afwikkeling van de scheiding twee 
keer een procedure wordt gevoerd. Het is niet de bedoeling dat de 
gemeente door het stellen van de voorwaarde nieuwe procedures uitlokt. 
De voorwaarde kan daarom slechts worden gesteld indien het verzoek 
kan worden gedaan in een scheidingsprocedure of, indien een verzoek tot 
scheiding nog niet in aanmerking is, bij wege van voorlopige voorziening 
vooruitlopend op een verzoek tot echtscheiding. 

Als een bezwaar is aangevoerd dat, aangezien een toegekende uitkering 
tot levensonderhoud in mindering komt op de bijstandsuitkering, de 
alimentatie verzoekende partij er in veel gevallen geen rechtstreeks 
belang bij heeft of, en zo ja, tot welk bedrag een alimentatieverzoek wordt 
toegewezen. Aldus zou een situatie kunnen ontstaan waarin noch de 
verzoeker, noch de verweerder belang heeft bij een onderzoek van de 
gegevens op realiteitsgehalte. Ten einde te voorkomen dat de gemeente 
achteraf alsnog haar toevlucht zou moeten nemen tot onderdeel b van 
artikel 64c, tweede lid, (de mogelijkheid de rechter te verzoeken het 
verhaalsbedrag vast te stellen in afwijking van de rechterlijke uitspraak 
omdat onjuiste gegevens zijn verschaft), wordt in het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering bepaald dat de rechter in deze gevallen de 
gemeente in de gelegenheid stelt schriftelijke opmerkingen te maken of 
op de zitting te worden gehoord (Artikel X). 

Aan de suggestie in dit verband om aan de gemeente de mogelijkheid 
te bieden de plaats van de alimentatie verzoekende partij in te nemen, 
naar analogie van de positie van de raad voor de kinderbescherming, is 
geen gevolg gegeven. Dit zou namelijk alleen voor de hand hebben 
gelegen als de gemeente in het algemeen bij verhaal op onderhoudsplich-
tigen in de rechten zou treden van de onderhoudsgerechtigde. Het past in 
dit kader niet afbreuk te doen aan de eigen - civielrechtelijke - verant-
woordelijkheid van de partijen. 

Artikel 29a (onderdeel C) 

In verband met het bepaalde omtrent mandaat in artikel 68, tweede lid, 
is een aanpassing nodig van het tweede lid van artikel 29a. 

Artikel 47a (onderdeel D) 

De wijziging van het verhaalshoofdstuk beoogt de tekortkomingen die 
uit de huidige wettelijke regeling voortvloeien te ondervangen en te 
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bereiken dat terugvordering en verhaal van gemaakte kosten van bijstand 
in de toekomst zo veel mogelijk naar gelijke uitgangspunten zal plaatsvin-
den. De voorgestelde artikelen bieden daartoe de nodige ruimte. Een en 
ander impliceert dat het gemeentelijk uitvoeringsbeleid in de toekomst 
naar zijn tendenties aan de nieuwe regels zal worden getoetst. 

Indien een gemeente duidelijk tekort schiet met betrekking tot een 
goede uitvoering van de wet, dan bestaat de mogelijkheid tot het geven 
van een aanwijzing (artikel 81 d). De toepassing van de nieuwe bepalingen 
van hoofdstuk IVa verschilt in dit opzicht niet van die betreffende de 
verlening van bijstand. Indien ten onrechte bijstand is verleend, kan dat 
voor de gemeente evenwel financiële gevolgen hebben als bepaalde 
kosten uit een oogpunt van bijstandsverlening niet aanvaardbaar kunnen 
worden geacht. De gemaakte kosten van bijstand worden dan niet door 
het Rijk vergoed (artikel 47a). 

Indien terugvordering of verhaal van gemaakte kosten van bijstand in 
strijd met de gestelde regels of de uitgangspunten van dit wetsvoorstel 
achterwege zou blijven, behoort eveneens een maatregel in de sfeer van 
de kostenvergoeding mogelijk te zijn. Daartoe strekt het onderhavige 
artikel, dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de 
bevoegdheid geeft de vergoeding van bijstandsuitgaven te beperken, 
voorzover terugvordering of verhaal ten onrechte achterwege is gebleven. 
Deze beperking vindt zijn begrenzing in het verschil tussen het totale 
bedrag dat de gemeente redelijkerwijs door terugvordering en verhaal 
had kunnen terugontvangen en hetgeen feitelijk ter zake ontvangen is. 
Tegen een dergelijke beslissing is voor de gemeente, evenals in artikel 
47a, beroep op de Kroon opengesteld. 

Artikel 82 (onderdeel E) 

In het huidige artikel zijn de eerste en derde paragraaf van hoofdstuk IV 
ten aanzien van het Rijk van overeenkomstige toepassing verklaard met 
betrekking tot kosten van bijstand verleend aan een Nederlander in het 
buitenland en het verhaal van die kosten. De derde paragraaf van dat 
hoofdstuk (Verhaal) komt echter te vervallen en wordt vervangen door het 
nieuwe hoofdstuk IVa. Van de eerste paragraaf van hoofdstuk IV blijft 
alleen artikel 47 in dit verband van betekenis. 

Artikel 84c (onderdeel F) 

Ingevolge de nieuwe bepalingen betreffende verhaal op de nalatenschap 
wordt niet verhaald op het vrijgelaten vermogen (artikel 66, eerste lid, 
onderdeel b). Begrafeniskosten dienen echter overeenkomstig de 
bestaande jurisprudentie bij voorrang uit de nalatenschap te worden 
voldaan, ook indien deze niet meer omvat dan het bescheiden vermogen. 
In verband hiermede is aan dit artikel toegevoegd dat de verplichting om 
in de kosten van lijkbezorging bijstand te verlenen slechts bestaat, indien 
die kosten niet uit de nalatenschap kunnen worden voldaan. 

Artikel 84d(onderdeel G) 

In het eerste lid van artikel 84d wordt aan de werkgever de plicht 
opgelegd om desgevraagd schriftelijke inlichtingen aan burgemeester en 
wethouders te geven over de inkomsten van een persoon te wiens 
behoeve bijstand is gevraagd of verleend. Voor de uitvoeringsorganen 
van de sociale verzekeringswetten geldt de verplichting schriftelijk de 
inlichtingen te verschaffen, die de gemeente voor de uitvoering van de 
wet nodig acht. 

Het is van belang dat eenzelfde verplichting zich ook uitstrekt tot de 
informatie welke de gemeente met het oog op terugvordering en verhaal 
nodig heeft. Aan het eerste lid is derhalve toegevoegd dat eveneens 
inlichtingen omtrent de inkomsten van een persoon dienen te worden 
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verstrekt als sprake is van terugvordering of verhaal van kosten van 
bijstand. 

In het derde lid van het bestaande artikel is een verduidelijking aange-
bracht door de woorden «op wiens inkomsten» te vervangen door «op 
wie». Hierdoor wordt de indruk weggenomen dat de in het tweede lid 
bedoelde inlichtingen gevraagd van de uitvoeringsorganen van de sociale 
verzekering beperkt zouden moeten blijven tot uitsluitend de inkomsten 
van de betrokkene. Ook andere gegevens die voor een goede uitvoering 
van de wet nodig zijn behoren ingevolge het tweede lid door genoemde 
organen te worden verstrekt. Dit geldt uiteraard niet ten aanzien van de 
verplichting van de werkgever bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 84 f (onderdeel H) 

Ten behoeve van juiste beslissingen betreffende de verlening en 
voortzetting van bijstand, is in artikel 30 de verplichting opgenomen dat 
de betrokkene alle daarvoor van belang zijnde informatie verstrekt. 

Een vergelijkbare verplichting geldt ten aanzien van de inlichtingen, die 
voor de terugvordering van verleende bijstand van belang zijn (artikel 6 1 , 
derde lid). De terugvordering van ten onrechte of teveel verleende 
bijstand strekt er immers toe, de bijstand achteraf op de juiste wijze vast 
te stellen. De inlichtingenplicht in het kader van terugvordering ügt in het 
verlengde van deze verplichting bij de bijstandsverlening zelve. Daarom 
wordt in dit artikel nu voorzien in de mogelijkheid van een strafsanctie als 
niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6 1 , derde lid. 

Artikel II (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge-
schikte werkloze werknemers en Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) 

De voorgestelde wijziging van de verhaals- en terugvorderingsbepalingen 
van de Algemene Bijstandswet heeft tevens consequenties voor de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Laatstgenoemde wetten 
kennen weliswaar uitsluitend de verplichting tot terugvordering van de 
betrokkene, doch de wijze van terugvordering en de daarbij te volgen 
procedures zijn gelijkgesteld aan die van de Algemene Bijstandswet. Met 
de hier voorgestelde wijzigingen in deze wetten wordt deze gelijkheid 
voor wat de relevante onderdelen betreft bestendigd. 

De terugvorderingsbepalingen worden samengebracht in een afzonder-
lijke paragraaf, waarmee de duidelijkheid en inzichtelijkheid is gediend. 

Waar nodig worden overeenkomsten en verschillen tussen de bestaande 
en de nieuwe bepalingen hieronder toegelicht. 

Onderdeel A 

Artikel 25a 

Het eerste lid komt overeen met het eerste lid van het huidige artikel 
2 1 . 

Met het tweede lid wordt aangesloten bij het voorgestelde artikel 55, 
tweede lid, van de Algemene Bijstandswet, dat de mogelijkheid biedt 
onder bepaalde omstandigheden van terugvordering geheel of ten dele af 
te zien. Deze mogelijkheid is thans niet in de wetten opgenomen. 

Artikel 25b 

De inhoud van dit artikel komt overeen met het voorgestelde nieuwe 
artikel 59a van de Algemene Bijstandswet. 
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Als de uitkering mede aan of ten behoeve van de echtgenoot is 
verleend, dient deze uiteraard bij de terugvordering te worden betrokken. 

Het tweede lid regelt de terugvordering in de gevallen waarin bij het 
verlenen van de uitkering met de inkomsten van de partner ten onrechte 
geen rekening is gehouden. De gronden hiervoor zijn dezelfde als die zijn 
aangegeven in de toelichting bij voornoemd artikel 59a. 

Artikel 25c 

Deze bepalingen stemmen overeen met het voorgestelde artikel 61 van 
de Algemene Bijstandswet en geven voorschriften met betrekking tot de 
beschikking tot terugvordering. Voorts wordt aan de betrokkene de 
verplichting gesteld tot het op verzoek verstrekken van de nodige 
inlichtingen ten behoeve van de terugvordering. 

Artikel 25d 

Bij verrekening met de uitkering in het kader van de Wet inkomensvoor-
ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
en van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge-
schikte gewezen zelfstandigen zal aan de betrokkene binnen die wettelijke 
regelingen eenzelfde garantie worden gegeven op een bestaansvoorziening 
als in de Algemene Bijstandswet. Hiervoor wordt dezelfde ondergrens 
aangehouden als in de verrekeningsbepaling van de Algemene Bijstandswet 
(artikel 61c). 

Artikel 25e 

De termijnen voor terugvordering zijn in overeenstemming met die in 
de Algemene Bijstandswet (artikel 61 d) zijn voorgesteld. 

Artikel 25f 

Voor de tenuitvoerlegging van terugvorderingen moet zo nodig de 
kantonrechter worden ingeschakeld. Deze bepaling stemt overeen met 
het voorgestelde artikel 61e van de Algemene Bijstandswet. 

Artikel 25g 

Wat betreft de voorrang van de vorderingen wordt aangesloten bij de 
Algemene Bijstandswet. 

Artikel 25b 

Voor terugvordering komt in aanmerking de bruto uitkering alsmede 
het voor rekening van de gemeente gebleven aandeel in de premie 
ingevolge de Ziekenfondswet, verminderd met de zogenaamde vereve-
ningsbijdrage op grond van artikel 10. Deze bijdrage dient immers 
tot het bereiken van een gelijkheid van de sociale minima en wordt niet 
door de gemeente afgedragen. 

Artikelen 25i en 25j 

Deze bepalingen komen inhoudelijk overeen met de huidige artikelen 
2 1 , tweede lid, en 22. 

Onderdeel B 

De verplichting van de werkgever tot het geven van inlichtingen is 
mede van belang voor het geval de uitkering moet worden teruggevorderd. 
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Onderdelen C en D 

Evenals in het voorgestelde artikel 47c van de Algemene Bijstandswet 
is hier de mogelijkheid opgenomen tot het beperken van de rijksvergoeding 
voor uitkeringskosten, indien in strijd met de gestelde regels de terugvor-
dering van uitkeringen achterwege blijft. Tegen een dergelijke maatregel 
is voor de gemeente beroep op de Kroon opengesteld. 

Onderdeel E 

Wijziging van de procedure inzake terugvordering leidt tot een aanpas-
sing van de bepaling met betrekking tot het recht om een bezwaarschrift 
in te dienen. 

Onderdelen F en G 

Aan het instellen van beroep tegen beschikkingen tot terugvordering of 
verrekening is, overeenkomstig de regeling in de Algemene Bijstandswet, 
geen schorsende werking toegekend. 

Onderdeel H 

Voor dit artikel gelden dezelfde overwegingen als aangegeven in de 
toelichting bij de voorgestelde wijziging van artikel 84f van de Algemene 
Bijstandswet. 

Artikel /// (Burgerlijk Wetboek) 

Deze wijziging houdt verband met een vernummering van het betreffende 
artikel in de Algemene Bijstandswet. 

Voorts is in verband met de verhaalsverplichting enige wijziging 
aangebracht in de terminologie van dat artikel. 

Artikel IV(Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) 

Artikel 598a is redactioneel aangepast aan de nieuwe verhaalsparagraaf. 
Artikel 828a, eerste lid, is aangevuld met enige nieuwe onderdelen, 

inhoudende dat verzoeken tot vaststelling door de rechter van een 
verhaalsbedrag, verzoeken tot wijziging van een rechterlijke uitspraak en 
verzet tegen een verhaalsbeschikking worden behandeld op de wijze als 
voorgeschreven in procedures tot levensonderhoud. 

Omdat voor procedures betreffende levensonderhoud die worden 
ingeleid met een verzoekschrift, de algemene regeling van de verzoek-
schriftprocedure, zoals voor het gehele Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, 
naast de bijzondere regels van artikel 828a e.v., van toepassing is, 
bepaalt artikel X van het onderhavige voorstel dat die algemene regeling 
ook voor verhaal in werking treedt. Welke rechtbank bevoegd is om van 
een verzoek tot vaststelling kennis van het verhaalsbedrag te nemen, is te 
vinden in artikel 429c. Dat is de rechtbank binnen welks rechtsgebied de 
verzoekende gemeente haar zetel hééft. 

De bestaande regeling van artikel 828a e.v. is overigens van toepassing. 
Bijzondere voorzieningen die zouden afwijken van wat in zaken betreffende 
levensonderhoud geldt, worden overigens niet voorgesteld. 

Artikel l/(Wet op de inkomstenbelasting) 

Door het vervallen van artikel 55 is een nieuwe verwijzing in de Wet op 
de inkomstenbelasting nodig. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 598, nr. 3 27 



Artikel VI (Wet op de lijkbezorging) 

Deze wijziging vloeit voort uit de vervanging van de bestaande verhaals-
paragraaf door een nieuw Hoofdstuk IV A. 

Artikel VII (Overgangsbepaling) 

In verband met de herziening van de verhaalspagraaf en de gewijzigde 
procedures is het noodzakelijk nader te bepalen hoe in de overgangsfase 
moet worden gehandeld. Aangezien verhaal niet nieuw is en met de 
wijziging beoogd wordt een betere en zoveel mogelijk gelijke toepassing 
ervan te bevorderen verdient het aanbeveling om de nieuwe regels van de 
aanvang af zoveel mogelijk van toepassing te doen zijn op de zich 
voordoende gevallen. 

Niettemin kan de algemene verplichting tot terugvordering en verhaal 
zich niet uitstrekken tot kosten van bijstand vóór de datum van inwerking-
treding van deze wet gemaakt. In de aanhef van het eerste lid is dit 
vastgelegd. 

Voor het overige zullen na de inwerkingtreding van de wet in beginsel 
voor alle gevallen de nieuwe procedureregels voor terugvordering van 
verhaal gelden, ook indien hiertoe alsnog zou worden overgegaan ten 
aanzien van kosten van bijstand die vóór dat tijdstip zijn gemaakt. De 
aanleiding tot terugvordering of verhaal kan immers eerst op een later 
tijdstip ontstaan (eerste lid). 

Voor verhaal in verband met onderhoudsverplichtingen is een aanvul-
lende regeling gewenst in verband met de overgangssituatie. In principe 
dient na het in werking treden van deze wet in alle gevallen tot verhaal te 
worden overgegaan, ook indien in het verleden van verhaal - anders dan 
wegens het ontbreken van enige wettelijke onderhoudsverplichting -
werd afgezien. Voor de gevallen waarin door de gemeente voordien reeds 
een verhaalsbijdrage in verband met onderhoudsplicht was vastgesteld is 
het voorts van belang dat de eerder vastgestelde bijdragen in overeen-
stemming worden gebracht met de nieuwe voorschriften. Een en ander 
dient te geschieden binnen één jaar (tweede lid). 

Ten slotte is het wenselijk te bepalen hoe de verhaalszaken moeten 
worden afgehandeld die ten tijde van het in werking treden van de wet ter 
beslissing aan de rechter zijn voorgelegd en waarop nog niet definitief is 
beslist. Het ligt voor de hand dat deze zaken nog aan de hand van de 
oude bepalingen worden beslist, met de eventuele beroepsmogelijkheden 
daaraan verbonden. Dit is geregeld in het derde lid. 

Artikel VIII (Wet verlaging meerderjarigheidsgrens) 

Bij de wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, (Stb. 1987, 
333) is onder meer geregeld dat ouders verplicht zijn te voorzien in de 
kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen 
die de leeftijd van éénentwintig jaren niet hebben bereikt (artikel 395a). 

Eenzelfde verplichting rust op de vader van een onwettig niet erkend 
kind tegen wie de vordering, gegrond op artikel 394 van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek, is toegewezen en op een stiefouder jegens de tot zijn 
gezin behorende kinderen van zijn echtgenoot die voornoemde leeftijd 
niet hebben bereikt. Met de vorenbedoelde onderhoudsplicht wordt in het 
kader van de voorgestelde wijziging van de Algemene Bijstandswet bij 
het verhaal rekening worden gehouden. 

In het onderhavige wetsvoorstel is dit geregeld in artikel 63, onderdeel 
c. 

De reeds bij de voornoemde wijziging van het Burgerlijk Wetboek tot 
stand gekomen aanpassing van artikel 55 van de Algemene Bijstandswet 
komt hiermee te vervallen. 
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Artikel IX(Wetsvoorstel herziening scheidingsprocesrecht) 

Evenals het onderhavige wetsvoorstel bevat het wetsvoorstel tot 
herziening van het scheidingsprocesrecht een wijziging van artikel 828a 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Die wijziging is hier overgenomen en aangevuld met de verhaalsbepa-
lingen. 

ArtikelXI (Inwerkingtreding titel 12 van het eerste boek van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering). 

Dit artikel is toegelicht bij Artikel IV. 

Artikel XII 

Het bepaalde aan het slot van dit artikel laat de mogelijkheid open om 
het in werking treden van de wet op onderdelen verschillend te doen zijn 
als de wenselijkheid daartoe zou blijken. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L de Graaf 
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