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VOORWOORD 

In opdracht van het WODC heeft Research voor Beleid een evaluatie uitgevoerd van de nieu-
we regelingen inzake de inning van kinderalimentatie (inningswet kinderalimentatie). Deze 
evaluatie heeft tot doel meer inzicht te geven in de effectiviteit en efficientie van deze regelin-
gen. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen. Na een inleidend hoofdstuk waarin de 
opzet en aanpak van het onderzoek wordt beschreven, volgt een hoofdstuk over de achter-
gronden van de inningswet kinderalimentatie. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt ach-
tereenvolgens ingegaan op de uitvoering van de wet door het LBIO, de knelpunten bij de uit-
voering van de wet en de kenmerken van de alimentatiegerechtigden en betalingsplichtigen 
die met het LBIO te maken krijgen. Het laatste hoofdstuk bevat tenslotte de samenvatting en 
conclusies van het onderzoek. 

Hierbij bedanken we de leden van de begeleidingscommissie (zie bijlage 1) voor hun bijdrage 
aan het onderzoek. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Sonja van der Kemp en Frank Zuijdam. De projectleiding 
was in handen van ondergetekende. 

Frank Kriek 

Leiden, 11 februari 2002 
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1.1 	Achtergrond 

De opvoeding en verzorging van kinderen is een kostbare aangelegenheid waar ouders l  ver-
antwoordelijk voor zijn. Het is wettelijk geregeld dat ouders voor hun kinderen zorgen tot deze 
21 jaar zijn. Als ouders hun kinderen niet (langer) gezamenlijk verzorgen, moet voor het on-
derhoud van de kinderen een financiele regeling worden getroffen. De rechter stelt indien no-
dig een vast bedrag per maand per kind vast. Ouders regelen vervolgens de betaling van de 
kinderalimentatie onderling. 
Om er zorg voor te dragen dat alimentatie betaald wordt aan diegenen die het toekomt, is het 
van belang dat maatregelen getroffen kunnen worden tegen Vanbetalers'. Deze maatregelen 
moeten zo efficient mogelijk verlopen, zodat de betaling zo min mogelijk vertraging oploopt. 

Het voorliggende onderzoek is een evaluatie van de werking van de nieuwe wijze van inning 
van kinderalimentatie, die bij wet van 30 september 1993 2  is vastgesteld en die wordt uitge-
voerd door het bij wet van 23 maart 1995 ingestelde Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbij-
dragen (LB10) 3. In dit onderzoek is het interne functioneren van het LBIO niet aan de orde; dit 
zou een doorlichting vergen van de interne procesvoering. Met name wordt in dit onderzoek 
gekeken naar de uitvoering van de kerntaak, inning van de kinderalimentatie, die wordt vervuld 
in het licht van de visie van de eigen verantwoordelijkheid van de ouders voor de betaling van 
de kinderalimentatie. Tevens wordt gekeken naar de kostendekkendheid van de uitvoering van 
deze regelingen 4. In dit rapport zal in het vervolg naar bovengenoemde regelingen worden 
verwezen als Inningswet kinderalimentatie'. 

1  In dit rapport heeft de term ouders betrekking op al degenen die uit hoofde van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
een onderhoudsverplichting hebben jegens kinderen. 
2  Wet van 30 september 1993 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering in verband met de advisering over en inning van kinderalimentaties. Stb. 539. 
3  Wet van 23 maart 1995, houdende regeling van de organisatie belast met de inning van onderhoudsbijdragen voor 
kinderen en met de vaststelling en inning van ouderbijdragen voor jeugdhulpverlening (Wet Landelijk Bureau Inning 
Onderhoudsbijdragen), Stb. 198. 
4  Kamerstukken 11 1994/1995, 23 938, nr. 3, blz. 4. 
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1.2 	Doelstelling en onderzoeksvragen 

Doelstelling 
De centrale doelstelling van de evaluatie luidt: 

lnzicht krijgen in de mate waarin de nieuwe regelingen ter zake de betaling van kinder-
alimentatie bijdragen aan een effectieve(re) en efficiente(re) betaling van kinderalimentatie. 

Operationalisatie 
De effectiviteit van de wet betreft het maatschappelijk effect van de wet, zowel preventief als 
na tussenkomst van het LB10. Er zijn hierbij vier gewenste effecten te onderscheiden: 
1. De wetensohap dat het LBIO bestaat zou er toe moeten leiden dat de betaling van de kin-

deralimentatie correct wordt nagekomen. Hiervoor moeten betalingsplichtigen al in een 
vroeg stadium goed bekend zijn met de wet en van mening zijn dat niet onder de betaling 
uit kunnen komen. 

2. De betalingsplichtigen die wanbetalen, zouden in een vroeg stadium gecorrigeerd dienen 
te worden. Dit is wat het LBIO tracht te doen door een waarschuwingsbrief te stiffen voor-
dat de inning wordt overgenomen. Dit zou moeten leiden tot een snel herstel van de beta-
lingsrelatie. Hiervoor is een goede bekendheid en dientengevolge een goed bereik onder 
de doelgroep (alimentatiegerechtigden) van belang. 

3. Bij de wanbetalers is het gewenst om door een korte overname van de inning de beta-
lingsachterstand op te lossen en te laten zien dat men niet onder betaling uitkomt. 

4. Het laatste gewenste effect is het voorkomen van recidive. De bemoeienis van het LBIO 
zou ertoe moeten leiden dat men niet opnieuw overgaat tot wanbetaling. 

Een efficiente uitvoering van de wet bestaat uit een korte bemoeienis, waarbij de betalingsrela-
tie zo snel mogelijk wordt hersteld en waarbij de uitvoering kostendekkend plaatsvindt. Hierbij 
moet ook gekeken worden in hoeverre de wet kostenbesparend werkt in de zin dat indien de 
wet niet zou bestaan elders andere kosten gemaakt zouden worden. In dit onderzoek worden 
geen uitspraken gedaan over de efficientie van het interne functioneren van het LBIO. 

Onderzoeksvragen 
Vanuit bovenstaande doelstelling zijn de volgende onderzoeksvragen en deelvragen geformu-
leerd: 

• 1. Wat is het preventief effect van de wet? 
• In hoeverre is de wet bekend bij de doelgroep? 
• In hoeverre is sprake van preventieve werking van de wet bij de doelgroep? 
• Wat is het bereik van het LBIO? 
• Wat is het imago van het LBIO bij de doelgroep? 
• Welke ontwikkelingen zijn te onderkennen in het maatschappelijk effect van de wet? 

2. Wat is het effect op de betaling na tussenkomst van het LBIO? 
• Welk percentage van de invorderingsverzoeken leidt tot inning? 
• Hoe snel komt de betaling weer op gang? 
• Wat is de duur van bemoeienis van het LBIO? 
• Welk percentage van de invorderingsverzoeken betreft recidive? 
• Welke ontwikkelingen zijn te onderkennen op de betaling na tussenkomst van het 

LBIO? 
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3. Welke kosten zijn gemoeid met de uitvoering van de wet en in hoeverre wordt de wet 
kostendekkend uitgevoerd? 
• Wat zijn de kosten en ontvangsten (uit kostenopslag) van het LBIO? 
• In hoeverre is sprake van kostendekkende uitvoering van de verzoekfase? 
• In hoeverre is sprake van kostendekkende uitvoering van de inningsfase? 
• Welke ontwikkelingen zijn te onderkennen in kosten, ontvangsten en kostendekkend-

heid? 
• Welke redenen liggen ten grondslag aan eventuele niet-kostendekkende uitvoering? 
• In hoeverre en onder welke condities is kostendekkendheid haalbaar? 
• In hoeverre leidt de wet tot besparingen op kosten die wellicht elders zouden zijn ge-

maakt als de wet er niet geweest zou zijn (substitutionele besparingen)? 

4. Welke knelpuntendoen zich voor bij de uitvoering van de wet? 
• Welke klachten komen binnen over de uitvoering van de wet? 
• In hoeverre leidt de uitvoering van de inningswet tot knelpunten in de uitvoeringsprak-

tijk? 
• Welke omstandigheden die na inwerkingtreding van de wet zijn gewijzigd en die van 

invloed zijn op de uitvoering leiden tot knelpunten in de uitvoering? 

1.3 	Onderzoeksopzet 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is gekozen voor een aanpak waarbij 
kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn gecombineerd, namelijk deskresearch, 
dossieronderzoek, interviews en een telefonitche enquete. De wijze waarop deze methoden 
zijn toegepast wordt hieronder nader toegelicht. 

Deskresearch 	 . 

Ten eerste heeft een analyse plaatsgevonden van de wetstekst, de memorie van toelichting en 
andere relevante literatuur ten aanzien van de inningswet kinderalimentatie. Om de ontwikke-
ling van de producten van het LBIO in kaart te brengen, zijn tevens gegevens afkomstig uit het 
SAONE-systeem van het LBIO bestudeerd. 

Dossieronderzoek 
Het dossieronderzoek had met name tot doel de ontwikkeling in de afhandeling door het LBIO 
inzichtelijk te maken. Bovendien is informatie verkregen over enkele achtergrondkenmerken 
van de betrokken partijen. Van de jaren 1996 tot en met 2000 zijn in totaal 250 dossiers on-
derzocht. In aanvulling hierop zijn de geregistreerde klachten onderzocht die volgens het regi-
stratiesysteem betrekking hebben op de wet of het beleid. Het ging hierbij om 46 klachten. De 
bedoeling van het klachtenonderzoek was om te achterhalen wat de aard is van de klachten 
die binnenkomen bij het LBIO. 

Interviews met betrokken partijen 
Er zijn twee interviews gehouden met medewerkers van de afdeling kinderalimentatie van het 
LBIO om inzicht te krijgen in de werkwijze van het LBIO en de knelpunten die hierbij worden 
ervaren. 
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Daarnaast zijn 47 interviews gehouden met betrokken partijen uit het veld, zoals weergegeven 
in tabel 1.1. Een uitgebreid overzicht van het aantal benaderingen, aantal interviews en rede-
nen voor weigering van deelname staat in bijlage 1. 

Tabel 1.1 Aantal interviews per beroepsgroep 

Beroepsgroep 	 Aantal interviews  
Advocaten 	 15 
Sociale diensten 	 10 
Deurwaarders 	 5 
Rechters 	 4 
Mediators 	 3 
Schuldhulpverleners 	 3 
Sociaal raadslieden 	 3 
Maatschappelijk werkers 	 2 
Medewerkers kredietbank 	 2  

Totaal 	 47 

Telefonische enquete 
Voor het onderzoek onder ontvangstgerechtigden en betalingsplichtigen die reeds met het 
LBIO te maken hebben gehad, is gekozen voor een telefonische enquete. Het belangrijkste 
voordeel van een telefonische enquete ten opzichte van een schriftelijke enquete is de hogere 
respons. 
Voor dit onderzoek zijn 200 ontvangstgerechtigden en 200 betalingsplichtigen telefonisch be-
naderd. Bij beide groepen werden evenveel mensen benaderd waarbij de inning door het LBIO 
is overgenomen als mensen waarbij de inning niet is overgenomen. Het adressenbestand voor 
de telefonische enquete is aangeleverd door het LBIO. De geselecteerde alimentatiegerech-
tigden en betalingsplichtigen kregen van tevoren een brief van het LBIO, waarin zij werden 
geInformeerd over het onderzoek en om medewerking werden gevraagd. In tabel 1.2 zijn de 
populatie, steekproef en behaalde respons weergegeven voor de verschillende benaderde 
groepen. 

Tabel 1.2 Populatie, steekproef en respons voor de verschillende benaderde groepen 

	

Populatie 	Steekproef 	Respons 

Alimentatiegerechtigden - inning niet overgenomen 	 1281 1 	100 	 62 

Alimentatiegerechtigden - inning overgenomen 	 28892 	100 	 66 

Betalingsplichtigen - inning niet overgenomen 	 13121 	100 	 51 

Betalingsplichtigen - inning overgenomen 	 2901 2 	100 	 26 

Uit deze tabel blijkt dat met name de groep betalingsplichtigen waarbij de inning is overgeno-
men slecht bereikbaar was. 

• 
Bij deze beperkte aantallen benaderingen moet bij interpretatie van de resultaten rekening 
worden gehouden met een betrouwbaarheidsmarge van plus of min 11% voor de betalings- 

Alle zaken met datum invoer tussen 01-07-2000 en 01-07-2001. 
2  Alle zaken met datum invoer tussen 01-01-1999 en 31-12-2000. 



Inleiding 	 5  

plichtigen en plus of min 9% voor de alimentatiegerechtigden. Dit betekent dat de resultaten 
een indicatie geven van de groep betalingsplichtigen en alimentatiegerechtigden, maar dat de 
resultaten voorzichtig moeten worden geTnterpreteerd. 

Om algemene uitspraken te kunnen doen over betalingsplichtigen en ontvangstgerechtigden 
en om te voorkomen dat de antwoorden van de groepen waarbij de inning niet is overgeno-
men te zwaar meetellen, zijn de resultaten gewogen. 

1.4 	Opbouw rapportage 

In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de achtergronden van de 
inningswet kinderalimentatie. Vervolgens geeft hoofdstuk 3 een beschrijving van de uitvoering 
van de inningswet door het LBIO. De knelpunten die een rol spelen bij de uitvoering van de 
wet komen in hoofdstuk 4 aan de orde. In hoofdstuk 5 wordt daarna een beschrijving gegeven 
van de klanten van het LBIO, waarbij zowel kenmerken van alimentatiegerechtigden als beta-
lingsplichtigen worden besproken. In hoofdstuk 6 wordt tenslotte een antwoord gegeven op de 
onderzoeksvragen op basis van de in de eerdere hoofdstukken gepresenteerde resultaten van 
het onderzoek. 
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• Onderhoudsplicht 
Ouders hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van hun kinderen. Zij dienen de verzorging 
en opvoeding van de kinderen te betalen, totdat zij 18 jaar zijn. Ook bij volwassen kinderen 
van 18 jaar of ouder houdt de financiele verplichting voor de ouders niet op. Totdat de kinde-
ren 21 jaar zijn hebben de ouders een lvoortgezette onderhoudsplicht'. Dit betekent dat zij f 
nancieel bij moeten dragen in het levensonderhoud en de studie van hun kind(eren). 

Als onderhoudsplichtigen de kinderen niet (meer) samen verzorgen, dienen zij dus een finan-
ciele regeling voor het onderhoud van de kinderen te treffen. De niet verzorgende ouder dient 
kinderalimentatie te betalen aan de verzorgende ouder. Als een kind meerderjarig is, dient de 
alimentatie in beginsel aan het kind zelf te worden betaald. 

Vaststellen van kinderalimentatie 
Het vaststellen van kinderalimentatie kan op verschillende manieren gebeuren. Bij een schei-
ding kunnen de ex-partners samen afspraken maken over de alimentatiebetaling. Deze af-
spraak wordt dan schriftelijk vastgelegd in een zogenaamd `scheidingsconvenant. 

Als de ouders samen geen afspraken kunnen maken over de hoogte van de kinderalimentatie, 
stelt de rechter een bedrag per kind vast. Als er sprake is van een echtscheiding, kan een der-
gelijk besluit al direct bij het verzoek om echtscheiding uit te spreken warden genomen. Men 
spreekt dan van een 'nevenvoorziening'. Vaak wordt er over alimentatie pas later beslist, om-
dat niet alle benodigde gegevens al bij de scheidingsprocedure voorhanden zijn. 

Bij het opleggen van het alimentatiebedrag wordt enerzijds gekeken naar behoefte en ander-
zijds naar draagkracht. Bij de vaststelling van het alimentatiebedrag moet de rechter met be-
trekking tot de draagkracht rekening houden met alle relevante omstandigheden, zoals het 
inkomen, het vermogen, de leefsituatie (alleenstaand, opnieuw getrouwd of samenwonend), 
woonlasten, etc. Bij de bepaling van de draagkracht wordt gebruik gemaakt van het zoge-
naamde `Trema-rapport'. In dit rapport zijn normen vastgesteld voor het bepalen van de 
draagkracht. Hier is een rekenmethode aan verbonden waarbij met behulp van de computer 
automatisch rekening wordt gehouden met bovengenoemde posten. Na invoer van alle rele-
vante gegevens wordt het door de betalingsplichtige ouder te betalen bedrag aan kinderali-
mentatie vastgesteld. 

In de wet is bepaald dat de eenmaal door de rechter vastgestelde of in een convenant afge-
sproken alimentatie kan worden gewijzigd of ingetrokken. Dit kan als door wijziging van om-
standigheden (bijvoorbeeld door het arbeidsongeschikt of werkloos warden) de vastgestelde 
bijdrage niet meer voldoet aan de wettelijke maatstaven. Oak als achteraf wordt vastgesteld 
dat de door de rechter bepaalde kinderalimentatie vanaf het begin niet heeft voldaan aan de 
wettelijke maatstaven, kan deze alsnog, vanaf het begin, worden bijgesteld of ingetrokken. Is 
die alimentatie daarentegen bij convenant overeengekomen dan is dat laatste alleen mogelijk 
als de afwijking van de wettelijke maatstaven bijzonder groot is. 
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De bedragen van de kinderalimentatie . worden jaarlijks aangepast. De minister van Justitie 
stelt elk jaar in november het percentage vast waarmee de (kinder)alimentatie wordt verhoogd. 
Op 1 januari van het jaar daarop wijzigen dan alle vastgestelde alimentatiebedragen. Het door 
de minister vastgestelde percentage of indexeringscijfer wordt gepubliceerd in de Staatscou-
rant en is ook via internet te vinden. Het indexeringscijfer is gelijk aan het loonindexcijfer, dat 
elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt berekend. 

Inning van kinderalimentatie 
Tot begin jaren negentig waren de raden voor de kinderbescherming belast met het innen van 
de kinderalimentatie. De raad was volgens artikel 408 van het Burgerlijk Wetboek verplicht te 
innen in alle situaties waarin een periodieke uitkering in de kosten van verzorging en opvoe-
ding door de rechter was bepaald. In de praktijk werd door de raden echter maar bij 60% van 
de zaken geind, omdat in de andere gevallen de ouders de betaling onderling regelden. 
De te innen bedragen werden door de raden voor de kinderbescherming niet altijd doorbetaald 
aan de alimentatiegerechtigde. In een deel van de gevallen werd er geInd ten behoeve van de 
Gemeentelijke Sociale Dienst. 

Per 1 januari 1993 werd wettelijk bepaald dat de tussenkomst van de raden voor het innen van 
de kinderalimentatie niet langer verplicht was. Door de regering werd tevens met de gedachte 
gespeeld om de inningstaak van de raden volledig te beeindigen. Dit voornemen stuitte echter 
op grote bezwaren. Van verschillende kanten — onder meer door de Tweede Kamer — werden 
er bezwaren geuit tegen een volledige beeindiging van deze taken van de raden. 

Bij de wijziging van de wetgeving inzake de inning van kinderalimentatie in 1993 werd aan de-
ze bezwaren tegemoet gekomen. De inning van de kinderalimentatie bleef een taak van de 
overheid. Gevreesd werd dat er anders problemen zouden ontstaan. Bij volledige beeindiging 
van de inningstaak van de overheid verwachtte men: 
• Een stijging van het aantal Problemen met omgangsregelingen (niet ontvangen van kin-

deralimentatie zou aanleiding zijn voor frustreren omgangsregeling of andersom, het drei-
gen met stopzetten van kinderalimentatie een wapen in de strijd tussen de ex-
echtgenoten) 

• Een toename van de kosten van rechtshulp in verband met de noodzaak om een deur-
waarder in te schakelen. 

• Stijging werklast voor de Gemeentelijke Sociale Diensten, omdat een deel van de kinder-
alimentatie door de raden ten behoeve van deze diensten werd gend. 

Om deze problemen te voorkomen werd er een vangnet nodig geacht voor de gevallen waar 
het niet goed gaat met de betaling van kinderalimentatie en de ouders er onderling niet meer 
uitkomen. Meer in het algemeen achtte de regering het een taak van de overheid om de 
kwetsbare belangen van kinderen te beschermen, indien ouders dat na een scheiding in on-
voldoende mate doen l . 

Hoewel de inningstaak van de raden niet volledig werd afgeschaft, wilde de regering wel de 
efficientie op dit terrein vergroten. Dit vooral met het oog op de verzelfstandiging van deze 

Kamerstukken II 1992/93, 23038, nr. 3, blz. 3. 
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overheidstaken. Het vergroten van de efficientie moest op twee manieren vorm krijgen. Ener-
zijds door de inningstaak, die over de 19 raden verspreid was, te concentreren bij een raad. 
Anderzijds door de inning niet langer kosteloos te laten geschieden. De kosten die aan de in-
ning verbonden ,zijn, moesten voortaan worden verhaald op de degene die niet of niet tijdig 
betaalt. Zowel de concentratie van de inning bij een raad als inning tegen betaling van opslag 
waren stappen in een verdere verzelfstandiging van deze taken. 

Staatssecretaris Kosto benadrukte bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer dat het 
uitgangspunt van de wet is dat ouders zelf onderling de betaling regelen. Het overnemen van 
de inning van de kinderalimentatie dient pas te geschieden als de ouders er zelf niet meer uit-
komen. Daarbij hoopte de staatssecretaris dat er van de wet ook een preventieve werking uit 
zou gaan, in de zin dat er onder dreiging van de opslag rechtstreeks aan de ontvangstgerech-
tigde wordt betaald. 

Vanuit de Tweede Kamer werd aangedrongen op kostendekkendheid van de inning, zeker met 
het oog op de verzelfstandiging. De staatssecretaris liet weten dat er een evenwicht gezocht 
was tussen een opslag die niet zo laag zou zijn dat het niets zou uitmaken, maar ook weer niet 
zo hoog dat er helemaal niet betaald zou (kunnen) worden. Bovendien kunnen niet altijd alle 
inningskosten worden verhaald. Bijvoorbeeld als mensen niet te traceren zijn. Daarmee impli-
ciet aangevend dat volledige kostendekkendheid wel eens niet haalbaar kon zijn. 

In het gewijzigde Artikel 408 van het Burgerlijk Wetboek zijn een aantal bepalingen opgeno-
men waaraan de inning van de kinderalimentatie dient te voldoen. 
• Het bedrag moet middels een rechterlijke beslissing zijn vastgesteld. 

Dit criterium gold reeds bij de inning van de kinderalimentatie door de raden voor de kin-
derbescherming en is als eis gehandhaafd. 

• De kosten van invordering worden verhaald op de betalingsplichtige door middel van een 
percentuele opslag. 
Er is gekozen voor een percentuele opslag omdat daardoor het draagkrachtprincipe wordt 
gehanteerd. 

• Er wordt alleen tot invordering overgegaan indien aannemelijk is gemaakt dat binnen ten 
hoogste zes maanden voorafgaand aan het verzoek er sprake is van tenminste een ach-
terstand van een periodieke betaling. 
Inning van een dergelijk achterstand stemde overeen met amendement ingediend bij 
wetsvoorstel betreffende de herziening van het scheidingsprocesrecht 

• Invordering kan slechts van bedragen die verschuldigd zijn vanaf een tijdstip van ten 
hoogste zes maanden voorafgaand aan de indiening van het verzoek. 
Inning van een dergehjke achterstand stemde overeen met amendement ingediend bij het 
wetsvoorstel betreffende de herziening van het scheidingsprocesrecht 

• De invordering eindigt indien tenminste een half jaar regelmatig is betaald en er geen be-
dragen meer verschuldigd zijn. 
De termijn van een half jaar en het wegwerken van de achterstand is opgenomen om de 
maatschappehjke bemiddelingsfunctie van het LBIO te bevorderen. 

• Een invordering die geldt op het tijdstip van het meerderjarig worden van het kind, wordt 
voortgezet ten behoeve van de meerderjarige, tenzij het op verzoek wordt beeindigd. 
De onderhoudsplicht voor kinderen duurt voort tot het kind 21 jaar is. 
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Het LBIO 
Voor centralisatie van de inning van de onderhoudsbijdragen werd in het najaar van 1993 een 
bureau opgericht: het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LB10). Tot de taken van 
het LBIO behoort niet alleen de inning van kinderalimentatie maar het fungeert tevens als cen-
trale autoriteit in Nederland in het kader van het Verdrag van New York (verhaal van bijdragen 
tot levensonderhoud in het buitenland) en int en stelt ouderbijdragen vast in het kader van de 
justitiele kinderbescherming en vrijwillige jeugdhulpverlening. 

Conform de afspraak is het LBIO verzelfstandigd. Met de Wet LBIO van 23 maart 1995, die 
per 1 januari 1997 in werking is getreden, is het Bureau op afstand geplaatst van het ministerie 
van Justitie en omgevormd tot een zelfstandig bestuursorgaan. Het LBIO legt directe verant-
woording at aan de Directie Jeugd en Criminaliteitspreventie van het ministerie van Justitie en 
de Directie Jeugdbeleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De inning 
van de kinderalimentatie valt onder de verantwoordelijkheid het ministerie van Justitie. De 
maximale termijn gedurende welke het LBIO subsidie krijgt voor de inning van de kinderali-
mentatie werd vastgesteld op 10 jaar, gerekend vanaf 1 januari 1997 1 . 

Voor de overgang van de inning van de kinderalimentatie van de raden voor de kinderbe-
scherming naar het LBIO is een overgangsregeling getroffen. De raden hadden in totaal onge-
veer 64.000 dossiers. Daarvan zijn er in de periode tussen oktober 1993 en februari 1994 zo'n 
20.000 overgedragen aan het LBIO. De. overgedragen zaken betroffen de gevallen waarin op 
het moment van inwerkingtreding van de nieuwe wet, op 1 maart 1994, er sprake was van een 
betalingsachterstand. In alle andere gevallen werd de betaling per 1 mart 1994 onderling 
door de ouders geregeld. 2  

De werkwilze van het LBIO 
Naast het overnemen van de inning bij betalingsproblemen kan het LBIO ook met instemming 
van beide betrokken partijen worden ingeschakeld om de inning van de kinderalimentatie te 
regelen. Van deze mogelijkheid wordt echter vrijwel geen gebruik gemaakt. De onderstaande 
beschrijving van de werkwijze van het LBIO heeft dan ook betrekking op de inning bij beta-
lingsproblemen. 

De werkwijze van het LBIO wordt hierna weergegeven in een stappenplan. Het doel van het 
LBIO is om door middel van dit stappenplan de betalingsrelatie zo snel mogelijk te herstellen. 
Om dit doel te bereiken kan het echter ook nodig zijn om van het stappenplan af te wijken. 

Stap 1: Als er sprake is van een betalingsachterstand voor wat betreft de kinderalimentatie, 
kan de alimentatiegerechtigde zich wenden tot het LBIO. Voor tussenkomst van het LBIO gel-
den twee voorwaarden: 
1. De kinderalimentatie moet door de rechter zijn vastgesteld 
2. Er moet een achterstand zijn van tenminste den periodieke betaling (in een periode van 

ten hoogste zes maanden voorafgaand aan het indienen van het verzoek) 

Besluit van 31 januari 1997 tot vaststelling van de maximale termijn gedurende welke subsidie aan het Landelijk 
Bureau Inning Onderhoudsbijdragen wordt gegeven voor de inning van onderhoudsbijdragen voor kinderen. Stb. 55. 
2  Kamerstukken II 1994195, 23 938, nr. 6. 
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Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan men zich tot het LBIO wenden door middel van het 
invullen van een aanvraagformulier. 

Stap 2. Het LBIO beoordeelt vervolgens of de aanvraag aan de wettelijke criteria voldoet. Op 
basis van deze criteria verklaart het LBIO een aanvraag gontvankelijk% dan wel 
ontvankelijki. 

Stap 3 Indien de aanvraag ontvankelijk is, onderneemt het LBIO actie. De betalingsplichtige 
ouder wordt aangeschreven met het verzoek alsnog de betaling aan de alimentatiegerechtigde 
te hervatten en tevens zijn achterstand te voldoen. De betalingsplichtige heeft de mogelijkheid 
om aan te tonen (alsnog) betaald te hebben. Is dit het geval, krijgt het dossier de status: 'Lift-
stroom zonder inning'. De interventie van het LBIO heeft ertoe geleid dat de betaling weer is 
hervat en het LBIO komt verder niet meer in actie. 

Stap 4: Als na tussenkomst van het LBIO de betaling achterwege blijft, dan neemt het bureau 
de inning over. Het LBIO is bevoegd tot invordering over te gaan op de veertiende dag na de 
verzending van de brief. Deze stap kan alleen worden genomen als de originele grosse (de 
rechterlijke uitspraak) bij het LBIO aanwezig is. De ouder die in gebreke blijft, krijgt bericht dat 
het LBIO de inning overneemt en ontvangt maandelijks een acceptgiro. Bij het overnemen van 
de inning door het LBIO wordt er 10% opslag geheven, met een minimum van f 25,-. Deze 
manier van innen wordt aangemerkt als `normale inning'. 

Stap 5: Indien de betalingsplichtige ouder weigert de acceptgiro's te betalen, wordt er overge-
schakeld op een andere manier van inning. Het LBIO heeft daartoe verschillende mogelijkhe-
den: 
1. Inning via loonbeslag . 
2. Inning via een deurwaarder 
3. Gijzeling 
Ad 1: Indien de betalingsplichtige in loondienst is, wordt getracht loonbeslag te leggen. De 
werkgever krijgt bericht dat het LBIO beslag legt op een deel van het loon van de betalings-
plichtige. 
Ad 2 Als er geen verhaal via loonbeslag mogelijk is (betalingsplichtige is niet in loondienst), 
wordt de deurwaarder ingeschakeld voor inning. De deurwaarder kan dit onder meer doen 
door beslag te leggen op roerend en onroerend goed. 
Ad a In het uiterste geval kan het LBIO overgaan tot gijzeling van de betalingsplichtige. Dit 
komt echter zeer zelden voor. 

Stap 6: Indien de inning minimaal 6 termijnen regelmatig verloopt en ook de betalingsachter-
stand is weggewerkt, stopt het LBIO de bemoeienis. De ouders dienen daarna de betaling 
weer onderling te regelen. 

Indien het LBIO voor de tweede maal de inning van dezelfde persoon moet overnemen, wordt 
de termijn waarin de betaling regelmatig dient te verlopen verdubbeld. Dus niet 6 maanden, 
maar 12 maanden. Blijft de betalingsplichtige daarna wederom in gebreke, wordt de termijn 
weer verdubbeld tot 24 maanden, etc. 
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In schema ziet het er als volgt uit: 

Figuur 1.1 	Stroommodel LBIO 

Aanmelding => 

=> 

Niet ontvankelijk 

Ontvankelijk => 

=> 

Uitstroom zonder 
inning 

Inning 
overgenomen 

=> 

=> 

=> • 
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Normale inning 

Inning d.m.v. 
loonbeslag 

• 
Inning via 

deurwaarder 

Beeindiging bemoeienis LBIO (indien: de betaling ten minste 6 maanden regelmatig verloopt en er geen 
sprake meer is van een achterstand in de betalingen) 
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In dit hoofdstuk wordt in kaart gebracht op welke manier het LBIO uitvoering geeft aan de In-
ningswet Kinderalimentatie. Daarvoor zijn de verschillende bestanden van het LBIO doorge-
licht en is er gekeken naar: 
• Gebruik van producten van het LBIO 
• De kostendekkendheid van het LBIO 
• Ontwikkeling in afhandeling van de invorderingsverzoeken 

De hier gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens van het LBIO en op dossieronder-
zoek. Het LBIO werkt met SAONE, een automatiseringssysteem waarin elektronische gege-
yens worden bijgehouden met gegevens over aantal aanmeldingen, aantal en soort inningen, 
etc. Daarnaast zijn er van de jaren 1996 tot en met 2000 in totaal 250 dossiers onderzocht. 
Het dossieronderzoek had met name tot doel de ontwikkeling in de afhandeling inzichtelijk te 
maken. 

3.1 	Gebruik producten van het LBIO 

Om de ontwikkeling van de producten van het LBIO in kaart te brengen, is er gebruik gemaakt 
van de gegevens uit het SAONE-systeem van het LBIO. Helaas bleek het niet mogelijk een-
duidige cijfers te presenteren over de gehele periode 1996 — 2000. De tellingen van de jaren 
1996 en 1997 zijn op een andere manier verricht dan in de jaren daarna. Zo werden bijvoor-
beeld tot en met 1997 het aantal lopende loonbeslagen geteld en in de jaren erna het aantal 
(nieuw) gelegde loonbeslagen. Door de verschillende manier van tellen is het niet altijd goed 
mogelijk om de cijfers met elkaar te vergelijken. 

Het LBIO werkt daarbij met twee soorten cijfers: Ken- en Stuurgetallen en OPK-tellingen. Ken-
en Stuurgetallen worden gebruikt voor de periodieke rapportages aan het ministerie van Justi-
tie en OPK-tellingen zijn gebaseerd op het Onderzoek naar Productnormering en Kostprijsbe-
paling door CMG 1 . Het verschil tussen ,deze cijfers ligt in het moment van tellen. Bij K&S-
tellingen wordt uitgegaan van het moment dat een zaak een bepaalde statuswijziging krijgt. 
OPK-tellingen zijn gebaseerd op het moment dat er een actie wordt ondernomen. Bijvoorbeeld 
het verschil tussen het in behandeling nemen van een verzoek (K&S) en het moment waarop 
de onderhoudsplichtige een eerste aanschrijving krijgt (OPK). Er zit dus een bepaalde time-lag 
tussen beide metingen. Dit betekent dat zaken in de K&S-tellingen nog in het ene jaar kunnen 
vallen, terwip deze bij OPK-tellingen bij het volgend jaar worden gerekend. 

Bij de verschillende producten zal steeds worden aangegeven hoe de cijfers geInterpreteerd 
dienen te worden. 

J.C. de Bruijne, P.K. Dekkinga, A.T.C. Haye, J.M. de Kooter. Eindrapport voor het Onderzoek Kostprijsbepaling 
LB10. CMG, Den Haag, 1999. 
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Aantal nieuwe aanmeldingen bij LBIO 
De wetgever is er vanuit gegaan dat de betaling van kinderalimentatie in de eerste plaats een 
zaak van de ouders is. De Inningswet kinderalimentatie is nadrukkelijk bedoeld als vangnet 
voor de ouders die er samen niet meer uitkomen. Het aantal aanmeldingen bij het LBIO geeft 
aan voor hoeveel mensen de Inningswet Kinderalimentatie deze `vangneffunctie' vervult. 

Bij het aantal aanmeldingen dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het aantal afge-
handelde aanmeldingen en het aantal nieuwe zaken dat wordt gestart. Immers, niet alle aan-
meldingen zijn ontvankelijk. Het LBIO kan alleen een zaak in behandeling als er aan de wette-
lijke voorwaarden is voldaan: kinderalimentatie door de rechter vastgesteld en tenminste een 
achterstand van eon periodieke betaling. 

Het aantal ontvankelijke en niet ontvankelijke verzoeken op basis van de OPK-tellingen is 
weergegeven in tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Aantal afgehandelde verzoeken (OPK-tellingen) 

	

19961 	1997 1 	1998 	1999 	2000 

Verzoeken ontvankelijk 	 - 	- 	3.563 	3.280 	3.786 
Verzoeken niet-ontvankelijk 	 - 	- 	786 	589 	1.282 

Totaal afgehandelde aanmeldingen 	 3.173 	3.564 	4.349 	3.869 	5.068 

Op basis van de K&S-tellingen ziet de ontwikkeling van het aantal nieuwe zaken er zo uit: 

Tabel 3.2 Instroom nieuwe zaken (K&S-tellingen) 

Instroom nieuwe zaken 
Inning niet overgenomen 
Inning overgenomen  
Totaal  afgehandelde verzoeken 

1996 	1997 	1998 	1999 	2000 
3.119 	3.564 	4.069 	4.559 	5.012 
1.565 	1.715 	2.769 	2.590 	3.028 
1.554 	1.849 	1.580 	1.597 	1.848 

3.119 	3.564 	4.349 	4.187 	4.876 

Nota Bene: Door de verschillende wijze van tellen bij de OPK-tellingen en de K&S-tellingen 
corresponderen de aantallen uit tabel 3.1 en 3.2 niet altijd met elkaar. 

Uit tabel 3.2 blijkt dat het aantal aanmeldingen bij het LBIO een stijgende lijn vertoont. Uit tabel 
3.3 blijkt dat de tussenkomst van het LBIO vaak leidt tot een hervatting van de rechtstreekse 
betaling van kinderalimentatie (ofwel uitstroom zonder inning). 

Tabel 3.3 Percentage van het aantal afgehandelde ontvankelijke zaken waarbij onderlinge 
betaling weer is hervat na tussenkomst LBIO (uitstroom zonder inning) 

	

1998 	1999 	2000 

Percentage uitstroom zonder inning 	55,7% 	44,3% 	52,9% 

In de jaren 1996 en 1997 werd niet in het systeem opgenomen of een aanmelding ontvankelijk clan wet niet-
ontvankelijk werd verklaard. Dientengevolge is het niet mogelijk voor deze jaren een uitsplitsing te maken. 
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Hieruit volgt dat het aanschrijven door het LBIO voor ongeveer de helft van de onderhouds-
plichtigen aanleiding is om de onderlinge betaling weer te hervatten. Dit percentage kan niet 
worden bepaald voor de jaren 1996 en 1997, aangezien er geen onderscheid werd gemaakt 
tussen uitstroom zonder inning en niet ontvankelijke verzoeken. 

Aantal verzoeken dat recidive betrett 
Het aantal recidivegevallen onder de nieuwe aanmeldingen, kan een indicatie bieden voor de 
mate waarin het LBIO een stok achter de deur is om de betaling onderling te regelen. 

Het LBIO kent verschillende recidivefactoren toe. Recidivefactor 1 wil zeggen dat de inning 
voor de tweede maal wordt overgenomen. De betalingsplichtige dient tenminste 12 maanden 
regelmatig te betalen en ,er mag geen sprake zijn van een betalingsachterstand, eer de zaak 
wordt afgesloten. 

Recidivefactor 2 houdt in dat de inning voor de derde maal wordt overgenomen. Voordat de 
zaak kan worden afgesloten moet er tenminste 24 maanden regelmatig betaald zijn en geen 
sprake meer zijn van een achterstand. 

Recidivefactor 3 wil zeggen dat de betaling voor de vierde maal wordt overgenomen. Het dos-
sier wordt pas gesloten als er tenminste 48 maanden regelmatig is betaald en tevens de ach-
terstand is ingelopen. 

Tabel 3.4 Aantal recidivegevallen per jaar 

	

1996 	1997 	1998 	1999 	2000 

Aantal zaken recidivefactor 1 	 118 	244 	149 	179 	207 
Aantal zaken recidivefactor 2 	 7 	33 	47 	41 	39 
Aantal zaken recidivefactor 3 	 - 	- 	1 	2 	6 

Totaal 	 125 	277 	197 	222 	252 

Als we het totaal aantal recidivegevallen afzetten tegen het totaal aantal zaken waarbij de in-
ning is overgenomen krijgen we het volgende beeld: 

Tabel 3.5 Totaal aantal recidivegevallen als percentage van zaken waarbij inning is overge-
nomen 

1996 	1997 	1998 	1999 	2000 

Percentage recidivegevallen 	 8,0% 	15,0% 	12,5% 	13,9% 	13,6% 

Er is geen zicht op het percentage recidivegevallen in de categorie `uitstroom zonder inning'. 

Soorten inning 
Het LBIO kan op verschillende manieren de kinderalimentatie innen: normale inning (via ac-
ceptgiro's); inning via loonbeslag; inning via deurwaarder en gijzeling. Dit laatste middel komt 
vrijwel nooit voor en is derhalve niet in de cijfers opgenomen. 

Het bleek niet mogelijk om voor de gehele periode van 1996 tot en met 1998 eenduidige cijfers 
te genereren voor wat betreft de soorten inning die het LBIO verricht. 
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Het aantal zaken waarbij de kinderalimentatie via acceptgiro's werd geInd valt voor de jaren 
1996 en 1997 niet meer te achterhalen. Het toenmalige systeem gaf hierover geen informatie. 
Voor de jaren erna zijn er wel cijfers beschikbaar. Het betreffen echter geen cijfers op dossier-
niveau, maar het aantal verstuurde acceptgiro's. Telling van normale inning op dossierniveau 
zijn niet voorhanden. 

In tabel 3.6 een overzicht van de aantallen verstuurde acceptgiro's: 

Tabel 3.6 Aantal verstuurde acceptgiro's per jaar in de jaren 1998 tot en met 2000 

Normale inning 

Het afnemend aantal normale inningen stemt niet overeen met het stijgend aantal nieuwe 
aanmeldingen bij het LBIO. De dalende lijn met betrekking tot de normale inning wordt veroor-
zaakt door een teruglopend zakenbestand .  en de beslissing om tot incassomaatregelen (loon-
beslag, deurwaarder) over te gaan. Het teruglopend zakenbestand wordt met name veroor-
zaakt omdat de bulk van zaken die destijds over werden genomen van de raden voor de kin-
derbescherming (19.363 dossiers) uit het bestand begint te verdwijnen. 

Voor wat betreft de andere vormen van inning door het LBIO, loonbeslag en via de deurwaar-
der zijn er wel cijfers over de jaren 1996 en 1997. Deze cijfers Over loonbeslagen kunnen ech-
ter niet vergeleken worden met de tellingen van de jaren erna. De cijfers tot en met 1997 be-
treffen de lopende loonbeslagen (loonbeslagen uit vorige jaren die nog actief zijn en de nieuw 
gelegde loonbeslagen) en in de jaren daarna gaat het om (nieuw) gelegde loonbeslagen. 

De cijfers zijn als volgt: 

Tabel 3.7 Aantal lopende loonbeslagen en deurwaarderszaken in de jaren 1996 en 1997 

Normale inning 	 - 	 - 
Inning via loonbeslag 	 6.717 	5.853 

. Inning via deurwaarder 	 1.202 	737 

Tabel 3.8 Aantal gelegde loonbeslagen en deurwaarderszaken in de jaren 1998 tot en met 
2000 

Inning via loonbeslag 
Inning via deurwaarder 

	

1998 	1999 	2000 

	

49.186 	39.963 	33.803 

1996 	1997 

1998 	1999 	2000 
2.073 	1.935 	1.957 

534 	711 	564 

In tegenstelling tot normale inning is er geen dalende tendens bij inning via loonbeslag en in-
ning via deurwaarder waar te nemen. 



Product 	 Telcriteria 

Aanmelding Kinderalimentatie 	Brief met afwijzing verzoek tot overname, verzenddatum brief 
niet-ontvankelijk 

Aanmelding Kinderalimentatie 	Brief met bevestiging van overname aan ontvangstgerechtigde en 
ontvankelijk 	 betalingsplichtige, verzenddatum brief (indien niet binnen 14 dagen 

betaald) of brief geen overname inning, verzenddatum • brief (indien 
wet binnen 14 dagen betaald) 

Normale inning 	 Aanmaak van OLA (acceptgiro) of in geval van eigen betaling of au- 
tomatische overschrijving de datum van periodieke betaling 

• Inning via loonbeslag 	 Datum van verzending van overbetekening loonbeslag 

Inning via deurwaarder 	Datum van verzending incasso opdrachtbrief aan de deurwaarder 
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In 1998 is er onderzoek gedaan naar de productnormering en kostprijsbepaling van het LBIO. 
Dit onderzoek was nodig, omdat het LBIO per 1 januari 2001 is overgegaan op een outputfi-
nanciering (financiering op basis van gerealiseerde productie). Outputfinanciering kan immers 
alleen worden ingevoerd als er helderheid bestaat over de producten, tijd en kosten. 

In het kader van het onderzoek zijn de producten van het LBIO geInventariseerd en beschre-
ven. Bij de productgroep kinderalimentatie zijn 5 producten onderscheiden met bijbehorende 
telcriteria (om productie vast te stellen): 

Voor het bepalen van de direct aan het product toe te rekenen tijd, zijn er per afdeling door 
meerdere medewerkers tijdschattingen gemaakt, die vervolgens besproken en getoetst wer-
den. Tevens is gebruik gemaakt van de productieaantallen, die uit het automatiseringsysteem 
werden gehaald. Niet direct toe te rekenen kosten werden tenslotte via verdeelsleutels aan de 
verschillende producten toegekend. Op basis van deze informatie is er een kostprijs ontwik-
keld. De vastgestelde kostprijs is vervolgens gevalideerd met de werkelijk gemaakte kosten en 
beschikbare tijd 1 . 

Kostendekkendheid kinderalimentatie 
Door het aantal producten te vermenigvuldigen met de vastgestelde kostprijs kunnen de totale 
kosten worden berekend. De totale kosten minus de baten uit de opslag (die de betalingsplich- . 
tigen moeten betalen) geeft de kostendekkendheid aan. In tabel 3.9 staat een overzicht van de 
kostendekkendheid van de uitvoering van de inningswet kinderalimentatie in de jaren 1998 tot 
en met 2000. 

Voor berekening van de kostendekkendheid in de jaren. 1999 en 2000 zijn gendiceerde kost-
prijzen gebruikt. Uitgangspunt voor deze gendiceerde prijzen is de kostprijsberekening van 
1998 geweest. Bij de berekening is gewerkt met nacalculatorische kostprijzen. Dat wil zeggen 
dat een evaluatie heeft plaatsgevonden van de werkelijke kosten en op basis van deze evalua-
tie zijn de genormeerde kostprijzen aangepast. 

J•C• de Bruijne, P.K. Dekkinga, A.T.C. Haye, J.M. de Kooter. Eindrapport voor het Onderzoek Kostprijsbepaling 
LB10. CMG, Den Haag, 1999. 
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Tabel 3.9 Kostendekkendheid uitvoering inningswet kinderalimentatie in de periode 1998 tot 
en met 2000 (in guldens) 

Kostendekkendheid 1998. 

	

Aantal in 1998 	 Kostprijs 	Totale kosten  
Aanmelding ontvankelijk 	 3.563 	 298,97 	1.065.230 
Aanmelding niet-ontvankelijk 	 786 	 87,46 	 68.744 

Normale inning 	 49.186 	 57,52 	2.829.179 

Inning via loonbeslag 	 2.073 	 1.031,23 	2.137.740 

Inning via deurwaarder 	 534 	1.917,00 	1.023.678 

Totale kosten 	 7.124.571 

Kosten kinderalimentatie 	 7.124.571 
Opbrengst opslag Inning Kinderalimentatie 	 2.066.280 
Verschil 	 5.058.291 

Kostendekkendheid 	 29,9%  

Kostendekkendheid 1999 

	

Aantal in 1999 	 Kostprijs 	Totale kosten •  
Aanmelding ontvankelijk 	 3.280 	 297,06 	 974.357 
Aanmelding niet-ontvankelijk 	 589 	 86,93 	 51.202 
Normale inning 	 39.963 	 54,48 	2.177.184 

Inning via loonbeslag 	 1.935 	 1.006,81 	1.948.177 
Inning via deurwaarder 	 711 	 1.808,42 	1.285.787 

Totale kosten 	 6.436.707 

Kosten kinderalimentatie 	 6.436.707 

Opbrengst opslag Inning Kinderalimentatie 	 2.131.516 

Verschil 	 4.305.191 

Kostendekkendheid 	 33,1% 

Kostendekkendheid 2000 

	

Aantal in 2000 	 Kostprijs 	Totale kosten  
Aanmelding ontvankelijk 	 3.786 	 292,32 	1.106.724 

Aanmelding niet-ontvankelijk 1.282 	 85,62 	 109.765 

Normale inning 	 33.803 	 53,68 	1.814.545 

Inning via loonbeslag 	 1.957 	 1.022,19 	2.000.426 

Inning via deurwaarder 	 564 	2.078,08 	1.172.037 

Totale kosten 	 6.203.497 

Kosten kinderalimentatie 	 6.203.497 

Opbrengst opslag Inning Kinderalimentatie 	 2.159.428 

Verschil 	 4.044.069 

Kostendekkendheid 	 34,8% 
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Uit bovenstaande blijkt dat de uitvoering van de inningswet kinderalimentatie niet kostendek-
kend is. De baten uit de opslag zijn onvoldoende om de gemaakte kosten te dekken. Wel nam 
de kostendekkendheid in de afgelopen jaren toe. 

Oat de uitvoering van de inningswet kinderalimentatie niet kostendekkend is, heeft deels te 
maken met het feit dat de aanmeldingsprocedure per definitie verliesgevend is. De aanmelding 
en bemiddeling van het LBIO zijn gratis om geen drempel op te werpen voor de 
maatschappelijke bemiddelingsfunctie of vangneffunctie van het LBIO. Dit betekent dat het 
LBIO alleen geld kan verdienen met de opslag die de onderhoudsplichtigen dienen te betalen 
als de betaling van kinderalimentatie via het LBIO verloopt. 

De opbrengst uit de opslag is echter ook niet voldoende is om de kosten van de inning van 
kinderalimentatie — dus de aanmeldingsproducten -buiten beschouwing gelaten — te dekken. 
De kostendekkendheid van de inningsfase is weergegeven in tabel 3.10. 

Tabel 3.10 KostendekiCendheid inning kinderalimentatie in de periode 1998 tot en met 2000 
(in guldens) 

Kostendekkendheid inning 1998 

	

Aantal in 1998 	 Kostprijs 	Totale kosten 
Normale inning 	 49.186 	 57,52 	2.829.179 
Inning via loonbeslag 	 2.073 	 1.031,23 	2.137.740 
Inning via deurwaarder 	 534 	1.917,00 	1.023.678 
Totale kosten 	 5.990.597 

Kosten inning kinderalimentatie 	 5.990.597 
Opbrengst opslag Inning Kinderalimentatie 	 2.066.280 
Verschil 	 3.924.317 

Kostendekkendheid • 	 34,5% 

Kostendekkendheid inning 1999 

Normale inning 
Inning via loonbeslag 
Inning via deurwaarder 
Totale kosten 

	

Aantal in 1999 	 Kostprijs 	Totale kosten 

	

39.963. 	 54,48 	2.177.184 

	

• 1.935 	 1.006,81 	1.948.177 

	

711 	 1.808,42 	1.285.787 
5.411.148 

Kosten inning kinderalimentatie 	 5.411.148 
Opbrengst opslag Inning Kinderalimentatie 	 2.131.516 
Verschil 	 3.279.632 

Kostendekkendheid 	 39,4% 
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Kostendekkendheid inning 2000 

	

Aantal in 2000 	 Kostprijs 	Totale kosten  

Normale inning 	 33.803 	 53,68 	1.814.545 
Inning via loonbeslag 	 1.957 	 1.022,19 	2.000.426 
Inning via deurwaarder 	 564. 	2.078,08 	1.172.037 

Totale kosten 	 4.987.008 

Kosten inning kinderalimentatie 	 4.987.008 
Opbrengst opslag Inning Kinderalimentatie 	 2.159.428 

Verschil 	 2.827.580 

Kostendekkendheid 	 43,3% 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat ook de kostendekkendheid van de inning in de afgelopen 
jaren is toegenomen. 

De opslag van 10% blijkt niet voldoende te zijn om de inning van de kinderalimentatie door het 
LBIO kostendekkend te maken. Voor het niet kostendekkend zijn van de inningsfase zijn ver-
schillende redenen: 
• Het lukt niet altijd het verschuldigde bedrag te innen. De onderhoudsplichtige kan weige-

ren de acceptgiro's te betalen, loonbeslag lukt niet altijd of niet volledig (onderhoudsplich-
tige wisselt van werkgever, werkgever weigert mee te werken l  of er zijn . botsende loonbe-
slagen) en er zijn niet altijd voldoende verhaalsmogelijkheden. Dit betekent dat er door het 
LBIO wel kosten worden gemaakt terwijI er geen inkomsten (door middel van opslag) te-
genover staan. 

• Niet alle inningskosten worden op de onderhoudsplichtige verhaald. De executiekosten 
worden wel op de betalingsplichtige.verhaald, maar dat geldt niet voor de afwikkelingskos-
ten. 

• • De personeelskosten drukken zwaar op de begroting van het LBIO. Bij herijking van de 
kostprijs (gebeurt eens in de vijf jaar) zal moeten blijken of de personeelskosten niet 
zwaarder hebben gewogen dan bij vaststelling van de kostprijs was ingeschat. 

Hoewel het LBIO dus niet kostendekkend de kinderalimentatie kan innen, is de kostendek-
kendheid de laatste jaren wel iets verbeterd. Dit wordt onder meer veroorzaakt door: 
• De personeelsformatie is de laatste jaren verminderd. Het werk wordt door het LBIO met 

minder mensen gedaan en door de inkrimping van de organisatie kan ook de aansturing 
met minder mensen volstaan, hetgeen een flinke besparing oplevert. 

• Het actieve zakenbestand kent steeds minder oude zaken van de raden voor de kinderbe-
scherming (in 2000 nog 4800 oude raadszaken). Deze oude zaken gelden veelal als zeer 
lastige dossiers. Hoe verder in de tijd terug des te meer tijd de inning over het algemeen 
kost. 

Het streven is rond 2003 de gehele bulk van oude raadszaken weg te werken. Door het ver-
dwijnen van de oude — lastige — zaken kan het LBIO effectiever en met minder mensen wer-
ken. Naar verwachting zal de kostendekkendheid op den duur verder worden vergroot. 

De werkgever dient volgens de wet mee te werken aan loonbeslag, maar in de praktijk gebeurt dit niet altijd. Het 
LBIO kiest er dan vaak voor de deurwaarder niet naar de werkgever, maar naar de betalingsplichtige te sturen. 
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3.3 	Het afhandelingsproces inning kinderalimentatie 

Infon-natie over het afhandelingsproces van de inning kinderalimentatie is niet uit het automati-
seringssysteem van het LBIO te halen. Via dossieronderzoek is dit getracht te ondervangen. 
Van de jaren 1996 tot en met 2000 zijn 50 dossiers aselect gelicht en de doorlooptijden van de 
verschillende producten in kaart gebracht. Het gaat om dossiers die in de jaren 1996 tot en 
met 2000 zijn aangemaakt. Het betreft dus geen oude raadsdossiers. Het ging om zowel reeds 
afgesloten zaken als nog lopende zaken. 

Doel van het in kaart brengen van de verschillende doorlooptijden is het effect te meten van de 
tussenkomst van het LBIO. Met andere woorden, hoe lang duurt het voordat de ontvangstge-
rechtigden weer kinderalimentatie ontvangen. Door het gehele proces in stukjes op te knippen, 
kan steeds inzichtelijk worden gemaakt hoe lang de verschillende fases gemiddeld duren. In 
de tabellen in deze paragraaf wordt steeds het gemiddelde, het minimum en het maximum 
weergegeven l . Tevens Wordt in de meeste tabellen de mediaan (de middelste waarneming) 
weergegeven. Gezien het aantal gelichte dossiers dient te worden bedacht dat de gegevens 
van dit dossieronderzoek slechts een indicatie bieden en geen tarde gegevens% 

Totale duur 
Om de totale duur van de bemoeienis van het LBIO te meten is het moment van aanmelding 
genomen en gekeken naar de datum waarop het dossier werd afgesloten. Er is hierbij alleen 
gekeken naar de dossiers die ten tijde van het dossieronderzoek in 2001 reeds waren afgeslo-
ten. 
De totale duur van de bemoeienis van het LBIO is bij de dossiers die reeds waren afgesloten 
gemiddeld 810 dagen (2,2 jaar). Dossiers die in 2000 zijn aangemeld zijn bij deze berekening 
buiten beschouwing gelaten. 

Duur aanmeldingsprocedure 
Tevens is in kaart gebracht hoe lang het duurt voor de klanten van het LBIO, de alimentatiege-
rechtigden, horen of hun verzoek wel of niet ontvankelijk is. Het duurt gemiddeld 50 dagen 
voor de klanten weten of het LBIO hun verzoek in behandeling neemt. Een dalende lijn is er 
vooralsnog niet in te herkennen. De laatste jaren lijkt deze termijn zich rond de 50 dagen te 
stabiliseren. 

Tabel 3.11 Gem iddelde duur beoordeling ontvankelijk / niet ontvankelijk in dagen 

Jaar aanmelding 	Gemiddelde 	Mediaan 	Minimum 	Maximum 	 N  

1996 	 36 	 29 	 2 	 95 	 41 

1997 63 	 41 	 3 	 414 	• 	47 • 

1998 	 50 	 40 	 5 	 329 	 50 

1999 	 51 	 41 	 6 	 170 	 48 

2000 	 47 	 32 	 7 	 180 . 	- 43 

Totaal 	 50 	 38 	 2 	 414 	 229 

Uit de resultaten blijkt dat er voor alle onderzochte termijnen sprake is van een scheve verdeling, dat wit zeggen dat 
er sprake is van een beperkt aantal uitschieters waarbij de betreffende fase zeer lang heeft geduurd. 
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Dat het beoordelen van al dan niet ontvankelijk zijn zoveel tijd in beslag neemt, wordt voorna-
melijk veroorzaakt door de achterstand die het LBIO heeft in het afhandelen van nieuwe ver-
zoeken. 

Als het verzoek door het LBIO ontvankelijk is verklaard, duurt het vervolgens gemiddeld 67 
dagen eer het LBIO besluit de inning over te nemen. Deze tijd wordt gebruikt om de betalings-
plichtige aan te schrijven met het verzoek de betaling onderling te regelen. Volgens de wet kan 
het LBIO 14 dagen na de verzending van de brief tot invordering overgaan. Deze termijn blijkt 
in de praktijk te kort. Bijvoorbeeld omdat men binnen deze termijn niet over bankafschriften 
beschikt. Het LBIO hanteert in de praktijk dan ook een langere termijn. Het LBIO zegt een ter-
mijn van 3 a 4 weken te hanteren, maar volgens het dossieronderzoek bedraagt de gemiddel-
de termijn nog !anger, zoals is weergegeven in tabel 3.12. 

Tabel 3.12 Gemiddelde duur tot overname inning kinderalimentatie door het LBIO in dagen 

Jaar aanmelding 	. Gemiddelde 	Mediaan 	Minimum 	Maximum 	 N  

1996 	 66 	 34 	 23 	 379 	 39 
1997 	 70 	 47 	 20 	 721 	 44 
1998 	 87 	 52 	 22 	 971 	 50 
1999 	 48 	 41 	 •24 	 122 	 46 

2000 	 54 	 46 	 22 	 129 	 21  

Totaal 	 67 	 43 	 20 	 971 	 200 

• Duur inning 
Naast het tijdspad van de beoordelingfase is tevens gekeken naar de duur van de verschillen-
de inningstrajecten. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de tijdsduur om de inning op te 
starten en de duur van de inning als die eenmaal op gang is gekomen. Met het opstarten van 
de inning wordt de tijd bedoeld die nodig is om onderzoek te doen (wel of niet in loondienst, 
adres werkgever, etc.) om de inning via loonbeslag dan wel via de deurwaarder te kunnen 
doen. 

Als de inning door het LBIO wordt overgenomen, wordt de onderhoudsplichtige daarvan door 
middel van een brief op de hoogte gesteld en tevens wordt een eerste acceptgiro meege-
stuurd. De voorbereiding om normale inning op te starten gebeurt dus reeds in de beoorde-
lingsfase. De gemiddelde duur van de inning laat over de periode 1996 — 2000 het volgende 
beeld zien: 

Tabel 3.13 Gemiddelde duur normale inning over de jaren 1996 — 2000 in dagen l  

Totaal 

	

Gemiddelde 	Mediaan 	Minimum 	Maximum 

	

645 	 544 	 123 	1730 

In de gemiddelde duur van normale inning zijn ook zaken verwerkt waarbij de betalingsplichti-
ge na enige tijd om den of andere reden de betaling stopt. De gemiddelde duur van 645 dagen 
(92 weken) duidt erop dat veel onderhoudsplichtigen er niet in slagen binnen de gestelde zes 
maanden de bemoeienis van het LBIO te stoppen en zodoende van de opslag af te komen. De 

Alle jaren zijn tezamen genomen omdat een uitsplitsing per jaar niet mogelijk is gezien de geringe aantallen. 

34 
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betalingsplichtigen zijn dus ofwel niet in staat regelmatig te betalen ofwel kunnen op korte ter-
mijn de betalingsachterstand niet inlopen. Tevens kunnen recidivegevallen de gemiddelde 
duur verhogen, omdat voor deze zaken een langere termijn geldt die kan oplopen tot 48 
maanden. 

Als normale inning geen soelaas biedt kan het LBIO innen via loonbeslag als de onderhouds-
plichtige in loondienst is. Om loonbeslag te leggen dient wel achterhaald te worden of iemand 
in loondienst is (of een uitkering heeft) en zo ja, waar diegene werkzaam is. 

Tabel 3.14 Gemiddelde duur opstarten inning via loonbeslag in de jaren 1996-2000 in dagen 

Totaal 

	

Gemiddelde 	Mediaan 	Minimum 	Maximum 

	

289 	 177 	 8 	1038 

Bij de gem iddelde duur van het opstarten zijn enkele kanttekeningen te . maken. Medewerkers 
van de inning. kinderalimentatie geven aan dat het RINIS-systeem, dat zij gebruiken voor het 
achterhalen van de benodigde gegevens, in hun ogen niet adequaat genoeg is. Het blijft een 
moeilijke zaak om mensen op te sporen die zeer regelmatig van baan wisselen of bijvoorbeeld 
veel via uitzendbureaus werken. Daarbij zijn werkgevers ook niet altijd geneigd mee te werken 
aan het loonbeslag (hoewel dit wettelijk verplicht is). Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn daardoor 
een (goede) werknemer te verliezen. 

Als de inning via loonbeslag eenmaal op gang is gekomen, duurt deze inning gemiddeld 406 
dagen (58 weken). Daarbij moet worden aangetekend dat dit ook zaken betreft waarin het 
loonbeslag wordt afgebroken (bijvoorbeeld omdat de onderhoudsplichtige van baan veran-
dert). 

Tabel 3.15 Gemiddelde duur inning via loonbeslag in de jaren 1996 — 2000 in dagen 

Totaal 

	

Gemiddelde 	Mediaan 	Minimum 	Maximum 

	

406 	 349 	 1 	1316 

Voor het opstarten van de inning via de deurwaarder wordt doorgaans deurwaarderskantoor 
Boiten in Den Haag ingeschakeld. Dit kantoor laat een gedeelte van de opdrachten uitvoeren 
door deurwaarderskantoren elders in het land. Het verkennen van de mogelijkheden om via 
een deurwaarder de kinderalimentatie te innen duurt gem iddeld 266 dagen (38 weken). 

Tabel 3.16 Gem iddelde duur opstarten inning via deurwaarder in de jaren 1996-2000 in da-
gen 

Totaal 

De gemiddelde duur van de inning via een deurwaarder bedroeg in de onderzochte dossiers 
142 dagen (20 weken). Dit gemiddelde is echter gebaseerd op zeer weinig waarnemingen. 

Tabel 3.17 Gemiddelde duur inning via deurwaarder in de jaren 1996 — 2000 in dagen 

Totaal 

	

Gemiddelde 	Mediaan 	Minimum 	Maximum  

	

266 	 186 	 6 	 884 

	

Gemiddelde 	Mediaan 	Minimum 	Maximum  

	

142 	 47 	 1 	 404 

49 

42 

21 

10 
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Medewerkers van de afdeling kinderalimentatie geven aan dat het sturen van een deurwaar-
der niet in alle gevallen het gewenste resultaat oplevert. Met name het beslag op roerende 
goederen levert over het algemeen niet veel geld op. Beslag op onroerend goed is niet altijd 
mogelijk en soms zijn onderhoudsplichtigen ook niet traceerbaar (hebben bijvoorbeeld alleen 
een postadres, maar wonen elders). 

Duur herstel betalingen 
Doel van de bemoeienis van het LBIO is natuurlijk dat de ontvangstgerechtigde ouder de kin-

' deralimentatie ontvangt. Belangrijk is dus dat de betaling weer zo snel mogelijk wordt hervat. 
Om dit in kaartle brengen is in het dossieronderzoek de tijdspanne gemeten tussen het mo-
ment van aanmelding en het moment dat de eerste betaling aan het LBIO "werd gedaan. Daar-
bij is tevens een onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten. inning. 

Tabel 3.18 Gemiddelde duur herstel betaling kinderalimentatie 

Jaar 	 Gemiddelde 	Mediaan 	Minimum 	Maximum 	 N  
1996 	 288 	 127 	 33 	1261 	 30 
1997 	 369 	 153 	 35 	 1261 	 35 
1998 	 ' 302 	 190 	 43 	1196 	 43 
1999 	 194 	 164 	 8 	 536 	 32 
2000 	 140 	 124 	 63 	 303 	 10 
Totaal 	 281 	 153 . 	8 	1261 	 150 

Bij de interpretatie van tabel 3.18 moet er rekening mee worden gehouden dat het vanzelf-
sprekend is 'dat de gemiddelde duur van herstel betaling korter is bij zaken die in latere jaren 
zijn gestart (met name in 2000). De betaling is namelijk bij het merendeel van deze zaken nog 
niet hersteld ten tijde van het dossieronderzoek. Uit de tabel kan slechts geconcludeerd wor-
den dat de termijnen vooralsnog fluctueren. 

Gemiddeld (over de jaren 1996 — 2000) moeten de ontvangstgerechtigde 281 dagen (onge-
veer 40 weken) wachten voor de betaling van de kinderalimentatie weer wordt hervat. De me-
diaan is 153 dagen (ongeveer 22 weken), wat betekent dat in de helft van de zaken de beta-
ling binnen 22 weken op gang is gekomen. 

Het kan geen verwondering wekken dat indien de onderhoudsplichtige meewerkt aan normale 
inning de betaling sneller op gang komt dan bij loonbeslag of inschakeling van de deurwaar-
der. Het opstarten van andere vormen van inning neemt zoals we hebben gezien enige tijd in 
beslag. Dit is weergegeven in tabel 3.19. 

Tabel 3.19 Gemiddelde duur herstel betaling kinderalimentatie per soort inning 

Normale Inning 	 Loonbeslag 	 Deurwaarder  
Jaar 	Gemiddelde Minimum Maximum Gemiddelde Minimum Maximum Gemiddelde Minimum Maximum  
1996 	 130 	33 	385 	312 	75 	1129 	853 	590 	1261 

1997 	 120 	35 	442 	668 . 254 	1127 	931 	668 	1261 

. 1998 	 130 	43 	600 	360 	45 	1077 	771 	329 	1196 

1999 	 116 	39 	236 	229 	8 	536 	382 	250 	525 

2000 	 101 	63 	133 	228 	148 	303  
Totaal 	122 	33 	600 	361 	8 	1129 	751 	250 	1261 
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4.1 	Gesignaleerde knelpunten door medewerkers van het LBIO 
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De medewerkers van de afdeling kinderalimentatie menen dat verschillende bepalingen in de 
Inningswet Kinderalimentatie in de praktijk niet goed werkbaar zijn. Het betreft de volgende 
punten: 

Concurrerende schuldeiser 
Het felt dat het LBIO geen preferente schuldeiser is (zoals de belastingdienst of de sociale 
dienst), maar een concurrerende vordering heeft, zorgt er soms voor dat de kinderalimentatie 
niet of maar gedeeltelijk kan worden gend. 

Aangetekende brief met ontvangstbevestiging 
Volgens de wet dient het LBO de onderhoudsplichtige ouder een aangetekende brief met ont-
vangstbevestiging te sturen waarin wordt aangedrongen de betaling weer te hervatten. Het 
versturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging is echter een kostbare zaak 
een daarom blijft dit in de praktijk achterwege. De betalingsplichtigen krijgen een `normalei 
brief waarin hen wordt verzocht de betaling te hervatten. Dit geeft de betalingsplichtige echter 
wel de kans om bezwaar te maken tegen overname van de inning door het LBIO, aangezien 
het LBIO dan niet aannemelijk kan maken dat de brief inderdaad is aangekomen. 

Termijnstelling in de wet 
Volgens de wet kan het LBIO 14 dagen na de verzending van de brief tot invordering over-
gaan. Medewerkers van het LBIO geven aan dat deze termijn in de praktijk te kort is om beta-
lingsplichtigen de kans te geven am aan te tonen dat de alimentatie (alsnog) betaald is. Bank-
en giroafschriften zijn binnen de gestelde termijn niet altijd beschikbaar, zodat niet kan worden 
aangetoond dat er ook daadwerkelijk is betaald. Tevens willen veel onderhoudsplichtigen pas 
betalen aan het einde van de maand als het salaris is binnen gekomen. Door deze overwegin-
gen wordt volgens medewerkers van het LBIO in de praktijk een termijn van 3 a 4 weken ge-
hanteerd waarin de onderhoudsplichtige de Icris krijgt om alsnog de kinderalimentatie aan de 
ex-partner te betalen. Op basis van het dossieronderzoek wordt zelfs een nog langere termijn 
gevonden. 

Vorderen kostenopslag 
Er zijn gevallen denkbaar waarin het LBIO besluit de kostenopslag niet te verhalen op de on-
derhoudsplichtige. Dit kan het geval zijn wanneer de rechter besluit met terugwerkende kracht 
de kinderalimentatie op nihil te stellen omdat de onderhoudsplichtige niet meer in staat is te 
betalen. Volgens de wet kan wet de kinderalimentatie met terugwerkende kracht op nihil wor-
den gesteld, maar dit geldt strikt genomen niet voor de kostenopslag. 
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4.2 	Gesignaleerde knelpunten door klanten 

Om inzicht te krijgen in knelpunten die er volgens alimentatiegerechtigden en betalingsplichti-
gen zijn bij de uitvoering van de wet door het LBIO, zijn de geregistreerde gegronde klachten 
onderzocht die volgens het registratiesysteem betrekking hadden op de wet of het beleid. In 
totaal zijn 46 klachten bestudeerd. Het merendeel van deze klachten blijkt afkomstig te zijn 
van klanten (76%). Daarnaast komt 15% van de klachten van betalingsplichtigen. De overige 
klachten waren afkomstig van overige belanghebbenden. Uit het klachtenonderzoek blijkt dat 
er met name wordt geklaagd over de uitvoering van de wet en niet over de achterliggende wet-
en regelgeving. De meeste klachten hadden betrekking op het onvoldoende ontplooien van 
activiteiten om de kinderalimentatie te innen door het LBIO. 

4.3 	Gesignaleerde knelpunten door het veld 

Scheiding tussen kinderalimentatie en partneralimentatie 
Van de 18 genterviewde advocaten en mediators noemen zeven als nadeel van het LBIO dat 
zij alleen helpen bij de inning van de kinderalimentatie en niet bij de inning van de partnerali-
mentatie. Dit betekent dat de alimentatiegerechtigde voor de inning van de partneralimentatie 
andere hulp moet zoeken (bijvoorbeeld een deurwaarder). Voor sociale diensten betekent het 
dat zij de inning van partneralimentatie altijd zelf uit moeten voeren. 

Twee van de vijf deurwaarders geven aan dat dit ook tot een praktisch probleem leidt. Als het 
LBIO de kinderalimentatie int, kan namelijk niet tegelijkertijd de partneralimentatie worden ge-
ind. Dit komt doordat er maar eon grosse is (die aan het LBIO moet worden gestuurd) en de 
'deurwaarder deze eveneens nodig heeft om tot inning over te kunnen gaan. 

Terugvorderingstermijn van 6 maanden 
Tien advocaten vinden de termijn van 6 maanden waarover het LBIO kan innen te kort, zij zijn 
van mening dat er veel gegronde redenen kunnen zijn waardoor iemand niet binnen deze ter-
mijn actie onderneemt. Vier advocaten staan wel achter de termijn van 6 maanden, zij vinden 
het goed dat men gedwongen wordt tijdig actie te ondernemen. De overige advocaten hebben 
hier geen mening over gegeven. 

Slechte bereikbaarheld LBIO 
Met name advocaten geven aan dat het LBIO slecht telefonisch bereikbaar is. Vijf geInter-
viewde advocaten noemen . dit als nadeel van het LBIO. Tevens werd dit genoemd door een 
sociaal raadslid en een schuldhulpverlener. Sociale diensten geven een iets ander beeld. Me-
dewerkers van drie sociale diensten melden dat de communicatie met het LBIO in het begin 
slecht was, maar dat het contact inmiddels is verbeterd. Dit geldt voor zowel de schriftelijke als 
de telefonische communicatie. 

Nihilstelling 
Een rechter geeft aan dat bij een verzoek om nihilstelling betalingsplichtigen die hun verplich-
tingen nakomen benadeeld worden. Reeds betaalde kinderalimentatie zal namelijk nooit te-
ruggedraaid worden, terwip het bij een betalingsachterstand wel mogelijk is de kinderalimenta-
tie met terugwerkende kracht op nihil te stellen. 
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Allochtonen 
Een maatschappelijk werkster en een sociaal raadsman signaleren dat allochtonen steeds 
vaker gaan scheiden. Dit geeft meer problemen rond de betaling van de kinderalimentatie door 
de culturele achtergrond. Zij kennen het verschijnsel alimentatie niet. De noodzaak voor me-
dewerking aan kinderalimentatie wordt door de man niet gevoeld. Zij verwachten dus dat het 
aantal allochtone klanten van het LBIO zal toenemen. Dit kan problemen opleveren, aange-
zien de veelal schriftelijke correspondentie met het LBIO voor deze groep klanten vaak moei-
lijk is te begrijpen. 

4.4 	Relevante ontwikkelingen 

Bij aanvang van het onderzoek werd verondersteld dat een aantal ontwikkelingen, zoals de 
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, mediation en de nieuwe bijstandswet tot knelpun-
ten bij de uitvoering van de inningswet kinderalimentatie zouden kunnen leiden. Tijdens de 
interviews met het veld is onderzocht in hoeverre dit het geval is. Hieronder worden de bevin-
dingen per ontwikkeling besproken. 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 
Sinds 1 december 1998 bestaat in Nederland een wettelijk kader waarbinnen de schulden van 
particulieren en kleine (zelfstandige) ondernemers, oftewel natuurlijke personen, geregeld 
kunnen worden. Met de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is de sohuldhulp-
verlening aan natuurlijke personen in een juridisch kader geplaatst. Het belangrijkste verschil 
tussen de situatie vOdor 1998 en de situatie daarna is dat in de periode yds& 1998 het belang 
van de schuldeiser en in de periode daarna de bescherming van de schuldenaar centraal 
staat. Met de WSW') wordt in de eerste plaats beoogd de schuldenaar te verlossen van een 
levenslange achtervolging door zijn schuldeiser(s). 
De alimentatiegerechtigde en dus ook het LBIO namens de alimentatiegerechtigde kan 
`schuldeiser' worden bij de betalingsplichtige, wanneer deze de betaling Net na komt. Dit roept 
de vraag op hoe het belang van de alimentatiegerechtigde als ischuldeiser' en de betalings-
plichtige als schuldenaar afgewogen wordt..Uit de interviews bleek dat drie groepen respon-
denten hier enige ervaring mee hebben, namelijk rechters, advocaten en sociale diensten. Uit 
de interviews blijkt in het algemeen dat er nog vrij veel onduidelijkheden zijn over de relatie 
tussen WSNP en kinderalimentatie. Aangezien het nog een nieuwe wet is zullen deze ondui-
delijkheden naar verwachting in de toekomst afnemen. Hieronder worden de ervaringen per 
beroepsgroep besproken. 

Rechters 
Bij schuldsanering worden twee procedures gevoerd: een voor de faillissementsrechter en een 
voor de alimentatierechter. Door drie van de vier genterviewde rechters wordt de lopende kin-
deralimentatie tijdens de schuldsanering vrijwel altijd op nihil gesteld. De achterstand in kin-
deralimentatie wordt op dezelfde manier als de andere vorderingen behandeld. Het bedrag dat 
gedurende de schuldsanering door de schuldenaar bijeen is gebracht wOrdt verdeeld onder de 
schuldeisers, waarbij elke schuldeiser een zelfde percentage van het te vOrderen bedrag krijgt 
(behalve de preferente schuldeisers die het dubbele percentage krijgen). In de beschikking 
kan worden opgenomen dat de kinderalimentatie na afloop van de schuldsanering automa-
tisch weer herleeft. Als dit niet het geval is moet de ontvangstgerechtigde zelf na afloop van de 
schuldsanering een verzoek indienen tot herleving van de kinderalimentatie. Een rechter geeft 
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aan dat er bij de betreffende rechtbank (nog) geen duidelijke richtlijnen zijn over de positie van 
de kinderalimentatie bij schuldsanering. 

Advocaten 
Slechts twee van de achttien ondervraagde advocaten hebben ervaring met de Wet Schuldsa-

_ nering Natuurlijke Personen in verband met kinderalimentatie. Een advocaat kon iets vertellen 
over de ervaringen van een collega. In twee gevallen werd de kinderalimentatie aangepast 
tijdens de schuldsanering. Er vond echter geen nihilstelling plaats. In het andere geval had de 
betalingsplichtige aan de bewindvoerder niet opgegeven dat hij kinderalimentatie moest beta-
len. De ex-partner was hier niet van op de hoogte en had daardoor geen actie kunnen onder-
nemen. 

Societe diensten 
Uit de interviews blijkt dat er nog veel onduidelijkheden zijn bij sociale diensten over de Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen in relatie tot de kinderalimentatievordering. Een tweetal 
sociale diensten gaf aan dat er een informatiebijeenkomst was gepland over de WSNP- om 
meer zicht te krijgen op de gevolgen van deze wet voor de sociale dienst. 
Vijf sociale diensten hebben ervaringen met deze wet, waarvan or bij twee problemen optra-
den. De ene sociale dienst geeft aan dat de vordering van de sociale dienst om onbekende 
reden niet is meegenomen bij de schuldsanering. De andere sociale dienst zegt dat de vorde-
ring voor kinderalimentatie to laat was ingediend omdat zij to laat werden ingelicht door de 
vrouw. Achteraf hoorden ze van de bewindvoerder dat ze in het vervolg zelf de Staatscourant 
bij moeten houden om te zien of eon betalingsplichtige schuldsanering heeft aangevraagd. 
Voor de ontvangstgerechtigden waarvoor de sociale dienst int is de WSNP echter geen pro-
bleem, aangezien zij toch de volledige bijstandsuitkering krijgen. 

Mediation 
Mediation is het door partijen zelf oplossen van eon juridisch geschil met behulp van eon on-
afhankelijke derde: de mediator. Het gebruik van mediation is de afgelopen jaren stork toege-
nomen. De mediator is getraind in het begeleiden van onderhandelingen. Voor mediation gel-
den twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Deelname is vrijwillig 
maar niet vrijblijvend: partijen moeten bereid zijn samen aan eon oplossing te werken. 

Uit de interviews met het veld blijkt dat mediation eon zeer populair verschijnsel is in de advo-
catuur op het gebied van familiezaken. Van de 15 genterviewde advocaten, treden or 10 to-
yens regelmatig op als mediator. Daarnaast zijn nog drie mediators genterviewd, die tevens 
werkzaam zijn als advocaat. Het belangrijkste voordeel van de combinatie van het werk van 
mediator en advocaat ten opzichte van andere mediators (bijvoorbeeld psychologen), is dat de 
advocaat-mediator de afspraken in het convenant middels eon gerechtelijke uitspraak vast kan 
laten leggen in eon beschikking. . 

De genterviewde rechters blijken positief tegenover mediation to staan. Het neemt de rechter 
work uit handen, aangezien de meningsverschillen buiten de rechtszaal worden uitgepraat. 
De advocaten zijn eveneens vrijwel allemaal van mening dat mediation eon gunstige ontwikke-
ling is. Zij zijn van mening dat afspraken die in overleg worden gemaakt beter worden nage-
leefd dan een regeling die door de rechter wordt opgelegd. Een ander voordeel van mediation 
is dat er creatieve oplossingen mogelijk zijn. Ook is het mogelijk eon geschillenregeling in het 
convenant op te nemen. Dit betekent dat de partijen bij problemen verplicht zijn eerst te probe- 
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ren zelf de problemen op te lossen, als dat niet lukt terug te gaan naar de mediator en pas als 
dat niets oplevert naar de rechter kunnen gaan. Partijen die gebruik maken van mediation zul-
len veelal niet bij het LBIO terechtkomen. Als dit wel het geval is maakt dit voor de werkwijze 
van het LBIO geen verschil. 

Waar de advocaten het echter ook over eens zijn is dat mediation niet voor iedereen geschikt 
is. Van de betrokken partijen wordt een bereidwillige houding verwacht. Men is van mening dat 
mediation niet geschikt is voor de echte probleemgevallen. Verder is het voor mensen met 
weinig geld le duur. De meeste advocaten verwachten geen afname van zaken bij het LBIO 
als gevolg van mediation, omdat de mensen die gebruik maken van mediation anders waar-
schijnlijk ook niet bij het LBIO terecht waren gekomen. 

Algemene Bijstandswet 
In de Algemene bijstandswet l  zijn een aantal bepalingen opgenomen die het voor de Gemeen-
telijke Sociale Diensten mogelijk maken geld te innen bij ouders die in gebreke blijven bij het 
betalen van de alimentatie. Dit wordt hieronder nader toegelicht. 

Indien de ouder, die kinderalimentatie ontvangt, een bijstandsuitkering ontvangt wordt . die ali-
mentatie doorgaans op de bijstandsuitkering gekort. Dat gebeurt eveneens met eventuele 
partneralimentatie. De sociale dienst gaat er in dat geval namelijk van uit dat de alimentatie 
rechtstreeks aan de bijstandsgerechtigde wordt betaald. Indien daarentegen de alimentatie 
niet of onregelmatig wordt betaald kan de sociale dienst de alimentatie zelf gaan innen. De 
sociale dienst betaalt dan de volledige bijstandsuitkering aan de bijstandsgerechtigde, ook als 
het niet lukt de alimentatie te innen. De sociale dienst kan een verhaalsbesluit nemen of zich 
door de verzorgende ouder laten machtigen tot het uitvoeren van de inning. Deze twee moge-
lijkheden worden hieronder nader toegelicht. 

Indien er nog geen rechterlijke uitspraak is waarin de alimentatie is vastgesteld, kan de sociale 
dienst zelf berekenen welk bedrag aan alimentatie volgens de Trema-normen zou moeten 
worden betaald. Dit bedrag wordt vastgelegd in een verhaalsbesluit. Van eventuele afspraken 
die ouders onderling hebben gemaakt over de alimentatie hoeft de sociale dienst zich niets 
aan te trekken. De inning van het in het verhaalsbesluit vastgestelde bedrag kan niet door het 
LBIO worden overgenomen omdat het besluit zelf geen rechterlijke uitspraak is, ook niet indien 
daarin hetzelfde bedrag staat als in een eerdere beslissing van de alimentatierechter. 

Indien er een beslissing van de rechter is waarin de alimentatie is vastgesteld kan de sociale 
dienst zich echter ook door de verzorgende ouder laten machtigen cm die beslissing ten uit-
voer te leggen. In plaats van de inning zelf te regelen kan de sociale dienst er dan ook voor 
kiezen cm het LBIO te verzoeken de inning van de kinderalimentatie over te nemen. Het LBIO 
kan echter niet de inning van de partneralimentatie overnemen. Een ander verschil tussen de 
sociale dienst en het LBIO is dat de sociale dienst een preferente schuldeiser is en het LBIO 
een concurrerende schuldeiser. 

Samengevat betekent dit dat sociale diensten de mogelijkheid hebben om het LBIO in te 
schakelen bij de inning van de alimentatie indien het (1) om kinderalimentatie gaat (2) die door 

I  Wet van 12 april 1995, houdende herinrichting van de Algemene bijstandswet (Algemene bijstandswet). Stb. 199. 
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de rechter is vastgesteld en (3) de verzorgende ouder de sociale dienst heeft gemachtigd om 
tot inning van die alimentatie over te gaan. 

De manier waarop de inning wordt uitgevoerd verschilt per gemeente. Uit interviews met me-
dewerkers van 10 verschillende sociale diensten is een beeld verkregen van de wijze waarop 
deze sociale diensten omgaan met de inning van kinderalimentatie. 

Uit de interviews bleek dat bij vier sociale diensten (vrijwel) alle zaken via het LBIO gaan. Re-
denen hiervoor zijn dat dit werk scheelt voor de sociale dienst en dat het LBIO gespecialiseerd 
is in de inning. Zij hebben goede ervaringen met het LBIO, al geven twee sociale diensten wel 
aan dat het in het verleden slechter was. 

Daarnaast geven vier sociale diensten aan vrijwel alle zaken zelf af te handelen. Zij geven aan 
dat er in het begin problemen waren met het LBIO en dat het goed lukt cm zelf te innen en zij 
er dus geen belang bij hebben cm het LBIO in te schakelen. Klachten hebben met name be-
trekking op de communicatie met het LBIO. 

Een sociale dienst probeert in eerste instantie zelf te innen, als dit niet lukt worden zaken 
doorverwezen naar het LBIO. Zij hebben goede ervaringen met het LBIO. Bij een andere soci-
ale dienst gaat een gedeelte van de zaken naar het LBIO. 

Deze laatste zes sociale diensten laten de inning vaak alleen aan het LBIO over als: 
• het gaat om een zaak die door de Raad voor de Kinderbescherming aan het LBIO is over-

gedragen 
• de vrouw het LBIO al heeft ingeschakeld voor de bijstandsaanvraag 
• de zaak overkomt van een andere gemeente 
• er inning in het buitenland plaats moet vinden 

Uit het bovenstaande blijkt dat het LBIO door een aanzienlijk deel van de sociale diensten 
wordt ingeschakeld om de kinderalimentatie te innen. Dit leidt tot een verlaging van de werk-
last bij sociale diensten en een vermindering van de kosten die door gemeenten worden ge-
maakt voor de inning van kinderalimentatie. 

De geInterviewde medewerkers van sociale diensten zien dan ook als belangrijk voordeel van 
het LBIO, dat het LBIO de sociale diensten werk uit handen neemt. Verder vindt men het han-
dig dat het LBIO ook de inning kan blijven regelen voor de alimentatiegerechtigde op het mo-
ment dat deze geen recht meer heeft op een bijstandsuitkering. Bovendien heeft het LBIO de 
mogelijkheid om betalingsplichtigen in het buitenland aan te spreken. 

Er zijn voor sociale diensten echter ook een aantal .  nadelen verbonden aan het inschakelen 
van het LBIO. Ten eerste noemt een deel van de sociale diensten dat er communicatiepro-
blemen zijn of zijn geweest. Bovendien heeft de sociale dienst weinig zicht op het verloop van 
de inning van zaken die aan het LBIO zijn overgedragen. Tevens is het lastig dat de sociale 
dienst alleen de kinderalimentatie door het LBIO kan laten innen en wel zelf de inning van de 
partneralimentatie moet regelen. Tenslotte vinden enkelen het lastig dat het LBIO bij correcte 
betaling de inning na 6 maanden weer beeindigt. Dan meet de sociale dienst de inning name-
lijk zelf weer gaan regelen en als er weer betalingsproblemen ontstaan opnieuw het LBIO in-
schakelen. 



5 	DE KLANTEN VAN HET LBIO 

In dit hoofdstuk worden de kenmerken van de klanten van het LBIO weergegeven zoals ge-
vonden op basis van het dossieronderzoek, de telefonische enquete en de interviews. 

5.1 	Gegevens van het dossieronderzoek 

Klanten van het LBIO zijn vrijwel allemaal vrouwen (98%), terwip de betalingsplichtigen vrijwel 
allemaal mannen zijn (98%). Als de leeftijd van de betrokkenen op dit moment (2001) wordt 
berekend, blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de klanten van het LBIO op 39 jaar ligt (N=243), 
terwijI de gem iddelde leeftijd van de betalingsplichtigen 44 jaar is (N=243). 
Het LBIO int alimentatie voor gemiddeld 1,6 kinderen per klant (N=231). Hierbij is de gemid-
delde leeftijd van het oudste kind 14 jaar, van het tweede kind 13 jaar, van het derde kind 11 
jaar en van het vierde kind eveneens 11 jaar. 
In tabel 5.1 is het gemiddeld aantal dagen weergegeven tussen de (echtscheidings)uitspraak 
waarbij de kinderalimentatie is vastgesteld en de aanmelding bij het LBIO. Het gemiddelde is 
1211 dagen, wat overeenkomt met een periode van 3,3 jaar. Bij zaken die in 2000 zijn aange-
meld bij het LBIO ligt het gemiddelde op 4,5 jaar. 

Tabel 5.1 Tijdspanne gerechtelijke uitspraak tot aanmelding LBIO in dagen 
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Jaar aanmelding LBIO 	 Gemiddelde 	Minimum 	Maximum 	 N  

1996 	 1042,6 	 41 	 7012 	 43 
1997 	 1323,3 	 21 	 5315 	 50 
1998 	 792,64 	 41 	 4773 	. 	50 
1999 	 1196,8 	 13 	 6006 	 50 
2000 	 1668,6 	 28 	 6843 	 51  

Totaal 	 1211,3 	 - 13 	 7012 	 244 

Als gekeken wordt naar de verdeling van de klanten van LBIO over Nederland (zie bijlage 2), 
blijkt dat de klanten zijn verspreid over heel Nederland. 

Betalingsachterstand 
Op basis van het dossieronderzoek is eveneens bepaald van hoeveel maanden achterstand er 
sprake was op het moment van aanmelding bij het LBIO. Deze resultaten zijn weergegeven in 
tabel 5.2, uitgesplitst naar jaar van aanmelding. 

Tabel 5.2 Gemiddeld aantal maanden achterstand bij aanmelding bij het LBIO 

Jaar aanmelding LBIO 	 Gemiddelde  

1996 	 5,1 
1997 	 4,7 
1998 	 4,1 
1999 	 5,2 
2000 	 6,4 

Totaal 	 5,1 



De klanten van het LBIO 	 31 

Uit deze tabel blijkt dat alimentatiegerechtigden gemiddeld vrij lang wachten voordat ze het 
LBIO inschakelen. Deze duur van de betalingsachterstand lijkt zelfs toe te nemen. 

5.2 	Gegevens van de telefonische enquete 

Aan de telefonische enquete .  hebben 128 alimentatiegerechtigden en 77 betalingsplichtigen 
meegewerkt. Bij deze beperkte aantallen respondenten moet bij interpretatie van de resultaten 
rekening worden gehouden met een betrouwbaarheidsmarge van plus of min 9% voor de ali-
mentatiegerechtigden en plus of min 11% voor de betalingsplichtigen. Dit betekent dat de re-
sultaten een indicatie geven van de groep alimentatiegerechtigden en betalingsplichtigen, 
maar dat de resultaten voorzichtig moeten worden genterpreteerd. 

Alimentatiegerechtigden 
De gemiddelde leeftijd van de alimentatiegerechtigden is 38,4 jaar. Slechts 2% van de alimen-
tatiegerechtigden is man. Men heeft gemiddeld 2,1 kinderen en voor gemiddeld 1,6 kinderen 
recht op kinderalimentatie. Het opleidingsniveau van alimentatiegerechtigden is weergegeven 
in tabel 5.3. 

Tabel 5.3 Opleidingsniveau van alimentatiegerechtigden 

Totaal  
Lager onderwijs 	 1% 
Lager beroepsonderwijs 	 26% 
Middelbaar onderwijs 	 23% 
Middelbaar beroepsonderwijs 	 27% 
Hoger onderwijs 	 7% 

Hoger beroepsonderwijs 	 14% 
Wetenschappelijk onderwijs 	 1% 
Ongewogen totaal 	 116 

De alimentatiegerechtigden hebben gem iddeld al 5,4 jaar recht op kinderalimentatie. 
Meer dan de helft van de alimentatiegerechtigden (57%) heeft maar een keer een verzoek tot 
overname van de inning bij het LBIO ingediend. Verder heeft 20% twee keer een verzoek in-
gediend en 14% drie keer. Tenslotte heeft 10% vier of meer keer een verzoek tot overname 
van de inning ingediend. Alimentatiegerechtigden waarbij de inning niet is overgenomen heb-
ben gemiddeld vaker een verzoek ingediend dan alimentatiegerechtigden waarbij de inning 
wel is overgenomen. 

Bij 10% van de alimentatiegerechtigden is wel eens een verzoek niet ontvankelijk verklaard. 
Op het moment dat men het LBIO de laatste keer inschakelde was er een betalingsachter-
stand van gemiddeld 9,6 maanden. Dit is een nog langere cluur dan gevonden op basis van 
het dossieronderzoek en betekent dat een deel van de achterstand niet door het LBIO kan 
worden gend. 

Ontstaan van betalingsproblemen 
De problemen met de betaling van de kinderalimentatie zijn gemiddeld 3,2 jaar geleden ont-
staan. Dit is gemiddeld 2,2 jaar nadat men recht kreeg op kinderalimentatie. De opgegeven 
oorzaak van de problemen is weergegeven in tabel 5.4. 



De klanten van het LBIO 	 32 

Tabel 5.4 Oorzaak van de betalingsproblemen volgens alimentatiegerechtigden 

Totaal  
Problemen met de betalingsplichtige 	 60% 
Problemen met de omgangsregeling 	 13% 
Verandering van financiele situatie van de betalingsplichtige 	 8% 
Verandering van eigen financiele situatie 	 1% 
Weet niet/geen mening 	 3% 
Anders 	 26% 
Ongewogen totaal 	 116 

Meerdere antwoorden mogelijk 

Van de alimentatiegerechtigden is door 15% naast het inschakelen van het LBIO geen enkele 
poging ondernomen om de problemen op te lossen. Dit betekent dat 85% een of meerdere 
pogingen heeft ondernomen om de problemen op te lossen voordat men het LBIO inschakel-
de. Ongeveer de helft van alle ontvangstgerechtigden heeft een advocaat ingeschakeld. Daar-
naast heeft een deel getracht de problemen op te lossen door zelf met de betalingsplichtige te 
gaan praten (45%) of via bemiddeling door familie of vrienden (6%). Ook schakelde een deel 
een Professionele hulpverlener in (6%). Tenslotte noemde 20% van de alimentatiegerechtig-
den nog andere pogingen. 

Van de groep waarbij de inning niet is overgenomen geeft 52% aan dat eerdere pogingen tot 
een tijdelijke oplossing van de problemen hebben geleid. Bij de groep waarbij de inning .wel is 
overgenomen is dat maar 29%. 

Bekendheid van het LBIO 
Ongeveer twee derde deel (67%) van de alimentatiegerechtigden hoorde voor het eerst van 
het LBIO na ontstaan van de betalingsproblemen. Slechts 5% kende het LBIO al voordat de 
kinderalimentatie werd vastgesteld. Daarnaast hoorde 6% voor het eerst van het LBIO op het 
moment dat de zaak door de Raad voor de Kinderbescherming aan het LBIO werd overgedra-
gen. 15% hoorde voor het eerst van het LBIO tijdens de procedure waarbij de kinderalimenta-
tie werd vastgesteld. 

De meeste alimentatiegerechtigden horen van het bestaan van het LBIO via de advocaat 
(45%). Daarna wordt de sociale dienst het meest genoemd (19%), terwijI 10% het LBIO via 
familie of kennissen kent. Andere bronnen. van informatie die werden genoemd zijn de Raad 
voor de Kinderbescherming, bureau voor rechtshulp, sociaal raadslid, maatschappelijk werker, 
rechter, folders en tijdschriften. 

Resultaat 
Van de alimentatiegerechtigdeh waarbij de betaling niet is overgenomen door het LBIO geeft 
80% aan dat de betaling weer op gang is gekomen na inschakeling van het LBIO. Van de ali-
mentatiegerechtigden waarbij de inning is overgenomen geeft 44% aan dat de inning weer op 
gang is gekomen. 

Bij de groep waarbij de inning niet is overgenomen en de betaling op gang is gekomen duurde 
het bij twee derde (66%) minder dan twee maanden voordat de betaling weer op gang kwam. 
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Bij de groep waarbij de inning wel is overgenomen en de betaling op gang is gekomen is bij 
51% de betaling binnen drie maanden op gang gekomen. 

Indien het LBIO de inning heeft overgenomen en het nog niet is gelukt om de inning weer op 
gang te brengen zijn de belangrijkste redenen hiervoor volgens alimentatiegerechtigden dat 
het LBIO niet voldoende middelen inzet (23%) of dat de betalingsplichtige een wijzigingsver-
zoek heeft ingediend (22%). 

• Altematieven 
Het merendeel van de alimentatiegerechtigden (83%) heeft er niet over getwijfeld om het LBIO 
in te schakelen. Slechts 9% heeft heel erg getwijfeld. Twijfels hebben veelal te maken met een 
angst voor de consequenties van het inschakelen van het LBIO. Ook wordt genoemd dat men 
hoopte dat de betaling zonder tussenkomst van het LBIO weer op gang zou komen. 
In tabel 5.5 is weergegeven wat men had gedaan als het LBIO er niet was geweest. 

Tabel 5.5 Acties die alimentatiegerechtigden hadden ondernomen als het LBIO er niet was 
geweest 

Totaal  
Een advocaat ingeschakeld 	 60% 
Niets 	 13% 
Een deurwaarder ingeschakeld 	 11% 
Zelf contact opgenomen met betalingsplichtige 	 5% 

Naar bureau voor rechtshulp gegaan 	 2% 
Anders 	 6% 
Weet niet/geen mening 	 13%  
Ongewogen totaal 	 116  

Meerdere antwoorden mogelijk 

Er is hierbij vrijwel geen verschil tussen alimentatiegerechtigden waarbij de inning wel of niet is 
overgenomen. Opvallend is dat 13% niets zou doen en bovendien 13% geen alternatief weet 
te noemen. Dit betekent dat in ieder geval 74% van de alimentatiegerechtigden een andere 
actie zou ondernemen. In de meeste gevallen is dit de inschakeling van een advocaat of een 
deurwaarder. Vooral voor de groep alimentatiegerechtigden waarbij de inning niet is overge-
nomen betekent de tussenkomst van het LBIO dus een grote besparing ten opzichte van het 
moeten inschakelen van een advocaat of deurwaarder. 

Tevredenheid 
In tabel 5.6 is de tevredenheid van alimentatiegerechtigden over de bemoeienis van het LBIO 
weergegeven. 

Tabel 5.6 Tevredenheid van alimentatiegerechtigden over de bemoeienis van het LBIO 

Totaal  

Zeer ontevreden 	 8% 

Ontevreden 	 10% 
Niet tevreden - niet onteVreden 	 21% 
Tevreden 	 27% 
Zeer tevreden 	 29% 
Weet niet/geen mening 	 5% 

Ongewogen totaal 	 116 
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Alimentatiegerechtigden waarbij de inning is overgenomen blijken minder tevreden te zijn dan 
alimentatiegerechtigden waarbij de inning niet is overgenomen. De tevredenheid over de be-
moeienis van het LBIO blijkt zeer sterk samen te hangen met het wel of niet op gang komen 
van de betaling na inschakeling van het LBIO. 

Betalingsplichtigen 
De gem iddelde leeftijd van de betalingsplichtigen is 41,4 jaar. Slechts 3% van de betalings-
plichtigen is vrouw. Betalingsplichtigen hebben gemiddeld 2,5 kinderen en moeten voor ge-
middeld 2 kinderen kinderalimentatie betalen. De respondenten zijn gemiddeld al 5,7 jaar be-
talingsplichtig. De gevolgde opleidingen zijn weergegeven in tabel 5.7. 

Tabel 5.7 . 0pleidingsniveau van betalingsplichtigeri 

Totaal  

Lager onderwijs 	 9% 

Lager beroepsonderwijs 	 32% 

Middelbaar onderwijs 	 10% 

Middelbaar beroepsonderwijs 	 17% 

Hoger onderwijs 	 9% 

Hoger beroepsonderwijs 	 15% 

Wetenschappelijk onderwijs 	 8% 

Ongewogen totaal 	 75 

Ontstaan van de betalingsproblemen 
Opvallend is dat 35% van de betalingsplichtigen van mening is dat er geen problemen zijn met 
de betaling van de kinderalimentatie. Dit percentage is hoger bij de groep waarbij de inning 
niet is overgenomen dan bij de groep waarbij de inning wel is overgenomen. De oorzaak van 
de problemen volgens degenen die wel van mening zijn dat er problemen zijn is weergegeven 
in tabel 5.8. 

Tabel 5.8 Oorzaak van de betalingsproblemen volgens betalingsplichtigen 

Totaal  

Verandering van eigen financiele situatie 	 38% 

Problemen met de ontvangstgerechtigde 	 37% 

Problemen met de omgangsregeling 	 11% 

Verandering van financiele situatie van ontvangstgerechtigde 	 5% 

Anders 	 22% 

Ongewogen totaal 	 41  

Meerdere antwoorden mogelijk 

In de categorie anders werden oorzaken genoemd als het vergeten te betalen en het verreke-
nen van de kinderalimentatie met andere kosten. 

Van de betalingsplichtigen geeft 49% aan dat er een advocaat is ingeschakeld om de proble-
men op te lossen. Daarnaast meldt 26% dat er onderling gesprekken zijn gevoerd. Verder zijn 
bij 19% geen pogingen ondernomen om de problemen op te lossen. 
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Een ander opvallend resultaat is dat meer - clan de helft van de betalingsplichtigen (57%) niet 
van mening is dat er sprake is van een betalingsachterstand. De meest genoemde reden hier-
voor is dat er onderlinge afspraken waren die zijn geschonden. Een deel geeft ook aan altijd 
netjes betaald te hebben. Enkelen zeggen dat ze niet op de hoogte waren van de indexering. 

Bekendheid van het LBIO 
Slechts 1% van de betalingsplichtigen kende het LBIO al voor de alimentatie werd vastgesteld. 
10% hoorde voor het eerst van het bestaan van het LBIO tijdens de procedure waarbij de kin-
deralimentatie werd vastgesteld. Zij werden op het bestaan van het LBIO gewezen door een 
advocaat (32%), een rechter (22%), de ex-partner (18%) of familie of kennissen (15%). 
Het grootste deel van de betalingsplichtigen (82%) hoorde echter pas voor het eerst van het 
LBIO op het moment dat ze door het LBIO werden aangeschreven. 

Inning niet overgenomen 
Van de betalingsplichtigen waarbij de .inning niet is overgenomen geeft 33% aan een keer een 
brief van het LBIO te hebben gekregen waarin men werd gewezen op de betalingsachterstand 
en waarin werd gevraagd de bijdrage alsnog rechtstreeks aan de ontvangstgerechtigde te vol-
doen. 23% heeft twee keer zo'n brief gekregen en 9% drie keer. Daarnaast heeft 29% van de 
betalingsplichtigen 4 of meer brieven van het LBIO gekregen. Dit betekent dat het bij uitstroom 
zonder inning vaak niet bij een eenmalige bemoeienis van het LBIO blijft. 

Inning we! overgenomen 
Van de betalingsplichtigen waarbij de inning is overgenomen betaalt 64% op het moment van 
ondervragen geen kinderalimentatie via het LBIO. Redenen waarom men niet betaalt hebben 
voornamelijk te maken met het niet in staat zijn om te betalen. 

Tevredenheid 
In tabel 5.9 is weergegeven in hoeverre betalingsplichtigen tevreden zijn over de zorgvuldig-
heid en correctheid van het LBIO bij het uitvoeren van haar taak. 

Tabel 5.9 Tevredenheid van betalingsplichtigen over de zorgvuldigheid en correctheid van 
het LBIO bij het uitvoeren van haar taak. 

Totaal  

Zeer ontevreden 	 40% 

Ontevreden 	 17% 

Niet tevreden - niet ontevreden 	 15% 

Tevreden 	 19% 

Zeer tevreden 	 5% 

Weet niet/geen mening 	 4% 

Ongewogen totaal 	 75 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het merendeel van de betalingsplichtigen ontevreden is over 
de zorgvuldigheid en correctheid van het LBIO. Betalingsplichtigen waarbij de inning is over-
genomen zijn bovendien minder tevreden dan betalingsplichtigen waarbij de inning niet is 
overgenomen. 
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5.3 	Gegevens uit de interviews 

Achtergrond van betalingsproblemen 
Uit de interviews met het veld blijkt dat er twee soorten wanbetalers zijn: 
• Degenen die niet willen betalen. Redenen waarom men niet wil betalen hebben te maken 

met onvrede over de omgangsregeling of het vermoeden dat het geld niet bij het kind te-
rechtkomt. 

• Degenen die niet kunnen betalen. Sommige betalingsplichtigen hebben schulden waar-
door ze de kinderalimentatie niet kunnen betalen. Niet iedereen is bovendien op de .  hoogte 
van de mogelijkheid om bij gewijzigde omstandigheden de kinderalimentatie door de rech-
ter te laten wijzigen. De kosten van een wijzigingsprocedure kunnen ook een belemmering 
zijn, bovendien duurt het enige tijd voordat de wijziging is gerealiseerd. 

De wanbetaling is dus een gevolg van emoties of financiele problemen. Sommigen zijn van 
mening dat een wijziging in omstandigheden of een conflict veelal de aanleiding is voor wan-
betaling. Ook de indexering blijkt vaak problemen op te leveren. 

Bekendheid van het LBIO 
Uit de telefonische enquete blijkt dat advocaten een belangrijke rol vervullen in het wijzen op 
het bestaan van het LBIO. In de interviews geven de meeste advocaten dan ook aan dat vrij-
wel alle advocaten op de hoogte zijn van het bestaan van het LBIO. Bijna alle genterviewde 
advocaten adviseren ontvangstgerechtigden bij betalingsproblemen naar het LBIO te gaan. De 
bekendheid van het LBIO onder clienten is daarentegen volgens advocaten minder goed. 
Slechts vier van de achttien advocaten geven aan dat sommige clienten op de hoogte zijn van 
het bestaan van het LBIO voor ze bij de advocaat komen. Op welke man ier ze het LBIO ken-
nen weten zij niet. 
De overige genterviewde beroepsgroepen hebben weinig zicht op de bekendheid van het 
LBIO bij de doelgroep. Deze groepen hebben niet vaak met problemen rond de betaling van 
kinderalimentatie te maken en zijn zelf ook minder bekend met het LBIO. Bij sociale diensten 
is de mate waarin men clienten doorverwijst naar het LBIO afhankelijk van het beleid ten aan-
zien van inning en eigen ervaringen met het LBIO. 

Preventieve werking 
De helft van de advocaten (n = 9) is van mening dat er geen preventieve werking uitgaat van 
de inningswet. De belangrijkste reden die hiervoor wordt gegeven is dat de opslagkosten geen 
indruk maken op de betalingsplichtigen. Daarnaast wordt genoemd dat betalingsplichtigen niet 
bekend zijn met het LBIO. Vijf advocaten zijn van mening dat er wel een preventieve werking 
uitgaat van de wet, met name de opslagkosten en loonbeslag spelen hierbij volgens hen een 
rol. 

Imago van het LBIO 
Positieve aspecten van het beeld dat advocaten onder andere via hun clienten van het LBIO 
hebben zijn dat het makkelijk is om het LBIO in te schakelen, de drempel is laag. Verder wordt 
het LBIO gezien als een onafhankelijk en neutraal instituut. Negatieve aspecten zijn de traag-
heid, slechte bereikbaarheid en onpersoonlijkheid van. het LBIO. Verder leeft bij sommigen de 
indruk dat het LBIO alleen maar aandacht heeft voor de situatie van de alimentatiegerechtigde 
en niet voor de betalingsplichtige. 
Voor zover respondenten uit andere beroepsgroepen zicht hadden op het imago van het LBIO 
kwamen de genoemde aspecten overeen met die genoemd door de advocaten. 
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lnleiding 
In 1995 is wettelijk vastgesteld dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen belast 
werd met de inning van de onderhoudsbijdragen voor kinderen. Uitgangspunt bij deze wetswij-
ziging was de eigen verantwoordelijkheid van ouders om de betaling onderling te regelen. Al-
leen wanneer de betaling niet nagekomen wordt, kan de alimentatiegerechtigde kosteloos een 
verzoek bij het LBIO indienen. Het voorliggende onderzoek is een evaluatie van deze wet. 

Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: 

lnzicht knjgen in de mate waarin de nieuwe regelingen ter zake de betaling van kihderalimen-
tatie bijdragen aan een effectieve(re) en efficiente(re) betaling van kinderalimentatie. 

Onderzoeksvragen 	 • 
De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd: 
• Wat is het preventief effect van de wet? 
• Wat is het effect op de betaling na tussenkomst van het LBIO? 
• Welke kosten zijn gemoeid met de uitvoering van de wet en in hoeverre wordt de wet kos-

tendekkend uitgevoerd? 
• Welke knelpunten doen zich voor bij de uitvoering van de wet? 

Operationalisering 
De effectiviteit van de wet betreft het maatschappelijk effect van de wet, zowel preventief als 
na tussenkomst van het LBIO. Er zijn hierbij vier gewenste effecten te onderscheiden: 
1. De wetenschap dat het LBIO bestaat zou er toe moeten leiden dat er geen betalingspro-

blemen ontstaan. Hiervoor moeten betalingsplichtigen al in een vroeg stadium goed be-
kend zijn met de wet en van mening moeten zijn dat ze niet onder de betaling uit kunnen 
komen. 

2. De betalingsplichtigen die wanbetalen, zouden in een vroeg stadium gecorrigeerd dienen 
• te worden. Dit is wat het LBIO tracht te doen door een waarschuwingsbrief te sturen voor-

dat de inning wordt overgenomen. Dit zou moeten leiden tot een snel herstel van de beta-
lingsrelatie. Hiervoor is een goede bekendheid en dientengevolge een goed bereik onder 
de doelgroep van belang. 

3. Bij de wanbetalers is het gewenst door een korte overname van de inning de betalingsach-
terstand op te lossen en te laten zien dat men niet onder betaling uitkomt. 

4. Het laatste gewenste effect is het voorkonnen van recidive. De bemoeienis van het LBIO 
• zou ertoe moeten leiden dat men niet opnieuw overgaat tot wanbetaling. 

Het eerste gewenste effect en het bereik van het LBIO worden bij de eerste onderzoeksvraag 
over het preventief effect van de wet behandeld. De overige gewenste effecten komen aan de 
orde bij de tweede onderzoeksvraag over het effect op de betaling na tussenkomst van het 
LBIO. 
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Een efficiente uitvoering van de wet bestaat uit een korte bemoeienis, waarbij de betalingsrela-
tie zo snel mogelijk wordt hersteld en waarbij de uitvoering kostendekkend plaatsvindt. Hierbij 
moet oak gekeken worden in hoeverre de wet kostenbesparend optreedt in de zin dat indien 
de wet niet zou bestaan elders andere kosten gemaakt zouden worden. Dit wordt met name 
behandeld bij de derde onderzoeksvraag over de kostendekkendheid van de wet. Bij de vierde 
onderioeksvraag wordt vervolgens ingegaan op knelpunten die optreden bij de uitvoering van 
de wet en daardoor de efficientie negatief benvloeden. In dit onderzoek warden geen uitspra-
ken gedaan over de efficientie van het LBIO. 

• Onderzoeksopzet 	 - 
Voor deze evaluatie zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Ten eerste heeft een 
analyse plaatsgevonden van de wetstekst, de memorie van toelichting en andere relevante 
literatuur. Tevens zijn cijfers van het LBIO bestudeerd en is een dossieronderzoek uitgevoerd 
bij het LBIO. Dit dossieronderzoek had met name tot doel de ontwikkeling in de afhandeling 
door het LBIO inzichtelijk te maken. Daarnaast zijn er twee interviews gehouden met mede-
werkers van de afdeling kinderalimentatie van het LBIO. Oak zijn 47 interviews gehouden met 
betrokken partijen uit het veld, namelijk advocaten, deurwaarders, maatschappelijk werkers, 
medewerkers kredietbank, mediators, rechters, schuldhulpverleners, sociaal raadslieden en 
medewerkers van sociale diensten. Tenslotte is een telefonische enquete uitgevoerd onder 
200 betalingsplichtigen en 200 alimentatiegerechtigden. Onder betalingsplichtigen is een res-
pons behaald van 39% en onder alimentatiegerechtigden een respons van 64%. 

Resultaten 
De resultaten van het onderzoek worden hieronder per onderzoeksvraag besproken. 

Wat is het preventief effect van de wet? 

Om deze eerste onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformu-
leerd: 
• In hoeverre is de wet bekend bij de doelgroep? 
• Wat is het bereik van het LBIO? 
• In hoeverre is sprake van preventieve werking van de wet bij de doelgroep? 
• Wat is het imago van het LBIO bij de doelgroep? 
• Welke ontwikkelingen zijn te onderkennen in het maatschappelijk effect van de wet? 

Een preventieve werking op basis van de bekendheid van het LBIO onder betalingsplichtigen, 
lijkt vrijwel niet op te treden. Uit de telefonische enquete blijkt dat 82% van de betalingsplichti-
gen voor het eerst van de inningswet en het LBIO hood op het moment dat de eerste brief van 
het LBIO binnenkomt. Degenen die het LBIO wel eerder kennen, hoorden veelal van het LBIO 
via de advocaat - of de rechter. Deze groepen zouden wellicht een bijdrage kunnen leveren aan 
een grotere bekendheid van het LBIO, door reeds bij het vaststellen van de kinderalimentatie 
het LBIO onder de aandacht te brengen. 
Alimentatiegerechtigden zijn eveneens niet goed op de hoogte van het bestaan van de wet en 
het LBIO, 67% hoort hier pas voor het eerst van na het ontstaan van de betalingsproblemen. 
Dit wordt ondersteund door de resultaten van de interviews. De gelnterviewde advocaten ge-
ven aan dat het merendeel van de klanten het LBIO niet.kent. Vrijwel alle advocaten kennen 
het LBIO echter wel en brengen dit bij betalingsproblemen oak onder de aandacht van alimen-
tatiegerechtigden. 
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Voor het in een vroeg stadium corrigeren van wanbetalingsgedrag is het van belang dat het 
bereik van het LBIO voldoende is en dat er geen hoge drempel is om het LBIO in te schake-
len. Er zijri geen gegevens beschikbaar over de omvahg van de totale doelgroep van het 
LBIO, namelijk alimentatiegerechtigden die te maken hebben met wanbetaling van kinderali-
mentatie door de betalingsplichtige. Uit gegevens van het LBIO is wel gebleken dat de klanten 
uit heel Nederland afkomstig zijn. Op basis van de grote bekendheid van het LBIO onder ad-
vocaten en sociale diensten kan bovendien worden verondersteld dat de meeste ontvangstge-
rechtigden bij betalingsproblemen horen van het bestaan van het LBIO. Diegenen die geen 
hulp zoeken zullen echter minder goed op de hoogte zijn van het bestaan van het LBIO, al 
bleek uit de enquete wel dat verschillende respondenten over het LBIO hadden gehoord via 
familie of kennissen, tijdschriften en folders. Mogelijkheden om het bereik van het LBIO te ver-
groten liggen waarschijnlijk voornamelijk bij de groep alimentatiegerechtigden die geen profes-
sionele hulp zoekt. 

Uit de interviews blijkt dat een positief aspect van het)mago van het LBIO is dat de drempel 
om het LBIO in te schakelen laag is. Dit blijkt ook uit de telefonische enquete, al moet er reke-
ning mee worden gehouden dat dit mensen zijn die de stap hebben genomen om het LBIO in 
te schakelen. Van hen heeft 83% niet getwijfeld om het LBIO in te schakelen, 8% een beetje 
en 9% heel erg. Deze twijfels hadden met name te maken met de reactie van de betalings-
plichtige en dus niet met eigenschappen van het LBIO. Andere positieve aspecten zijn dat het 
LBIO wordt gezien als een onafhankelijk en neutraal instituut. Negatieve aspecten zijn dat het 
LBIO bekend staat als traag, slecht bereikbaar en onpersoonlijk. 

Wat is het effect op de betaling na tussenkomst van het LBIO? 

Op basis van de beschikbare gegevens is het niet mogelijk om uitspraken te doen over ont-
wikkelingen in het maatschappelijk effect van de wet. 	 S •  

Voor het beantwoorden van deze vraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
• Welk percentage van de invorderingsverzoeken leidt tot inning? 
• Hoe snel komt de betaling weer op gang? 
• Wat is de duur van bemoeienis van het LBIO? 
• Welk percentage van de invorderingsverzoeken betreft recidive? 
• Welke ontwikkelingen zijn te onderkennen op de betaling na tussenkomst van het LBIO? 

In de jaren 1998 t/m 2000 heeft gemiddeld 49% van de ontvankelijke verzoeken geleid tot 
overname van de inning door het LBIO. Dit betekent dat bij gemiddeld 51% van de ontvanke-
lijke verzoeken de betalingsrelatie werd hersteld zonder dat het LBIO de inning over moest 
nemen (uitstroom zonder inning). Gemiddeld was echter 23% van de afgehandelde verzoeken 
niet ontvankelijk. 

Tevens zijn de snelheid waarmee de betaling weer op gang komt en de duur van de bemoeie-
nis van het LBIO van belang. Idealiter zou het LBIO de achterstand snel moeten oplossen en 
de normale betaling weer herstellen. Op basis van het dossieronderzoek is bepaald dat het in 
de jaren 1996 t/m 2000 na overname van de inning gem iddeld 281 dagen (ongeveer 40 we-
ken) duurde voordat de eerste betaling aan het LBIO werd gedaan. Na 153 dagen (ongeveer 
22 weken) is de betaling in de helft van de zaken weer op gang gekomen. Deze duur is sterk 
afhankelijk van de vorm van inning. 
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Op basis van het dossieronderzoek blijkt bovendien dat de gemiddelde duur van de bemoeie-
nis van het LBIO 810 dagen is (2,2 jaar) bij zaken die van 1996 tot en met 1999 zijn aange-
meld en bij uitvoering van het dossieronderzoek in 2001 waren afgesloten. 
Op basis van deze gegevens blijkt het in gevallen waarin de inning moet worden overgenomen 
voor het LBIO dus niet makkelijk te zijn om de betalingsachterstand snel op te lossen en de 
betaling weer aan de ouders.over te laten. 

Om te bepalen in hoeverre de bemoeienis van het LBIO toekomstige problemen voorkomt zou 
gekeken moeten worden naar de recidive. Om deze te kunnen bepalen zouden zaken gevolgd 
moeten worden van eerste aanmelding bij het LBIO tot het moment dat de kinderalimentatie-
verplichting is beeindigd en er geen sprake meer is van een betalingsachterstand. Op basis 
hiervan zou bepaald kunnen worden in welk percentage van de zaken recidive optreedt en in 
welke mate. 
Aangezien het binnen dit onderzoek niet mogelijk was de recidive op bovenstaande man ier te 
bepalen, is gezocht naar andere methoden om een indicatie te krijgen van de omvang van de 
recidive. Voor zaken waarbij de inning is overgenomen door het LBIO is gebruik gemaakt van 
gegevens van het LBIO over recidive. Hieruit blijkt dat het totaal aantal recidivegevallen als 
percentage van zaken waarbij de inning is overgenomen sinds 1996 gemiddeld 12,6% is. 
Voor de zaken waarbij de inning niet is overgenomen zijn geen gegevens over recidive be-
schikbaar. Daarom is voor deze groep op basis van de telefonische enquete een indicatie ver;. 
kregen van de omvang van de recidive. Uit deze enquete blijkt dat bij een groot deel van de 
zaken waarbij de inning niet is overgenomen al eerder verzoeken tot overname van de inning 
zijn ingediend (43% volgens alimentatiegerechtigden, 67% volgens betalingsplichtigen). 
De bemoeienis van het LBIO blijkt niet in alle gevallen te leiden tot het voorkomen van toe-
komstige betalingsproblemen. 

Er zijn geen duidelijke ontwikkelingen waarneembaar in het effect op de betaling na tussen-
komst van het LBIO. De periode waarover cijfers beschikbaar zijn is relatief kort. Tevens is er 
een aanzienlijk fluctuatie in de cijfers. 

Welke kosten zijn gemoeid met de uitvoering van de wet en in hoeverre wordt de wet 
kostendekkend ultgevoerd? 

De volgende deelvragen worden hieronder beantwoord: 
• Wat zijn de kosten en ontvangsten (uit kostenopslag) van het LBIO? 
• In hoeverre is sprake van kostendekkende uitvoering van de verzoekfase? 
• In hoeverre is sprake van kostendekkende uitvoering van de inningsfase? 
• Welke ontwikkelingen zijn te onderkennen in kosten, ontvangsten en kosten-dekkendheid? 
• Welke redenen liggen ten grondslag aan een eventuele niet-kostendekkende uitvoering? 
• In hoeverre en onder welke condities is kostendekkendheid haalbaar? 
• In hoeverre leidt de wet tot besparingen op kosten die wellicht elders zouden zijn gemaakt 

als de wet er niet geweest zou zijn (substitutionele besparingen)? 

In 2000 kostte de uitvoering van de inningswet kinderalimentatie door het LBIO f 6.203.497,-. 
De opbrengsten uit opslagkosten waren in dat jaar f 2.159.428,-. De kostendekkendheid in 
2000 was dus 34,8%. 
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De kosten en opbrengsten van het uitvoeren van de inningswet kinderalimentatie door het 
LBIO in de afgelopen jaren zijn weergegeven in tabel 6.1, waarbij de kosten zijn onderverdeeld 
in kosten van de verzoekfase en kosten van de inningsfase. 

Tabel 6.1 Totale kosten en opbrengsten van het LBIO bij het uitvoeren van de inningswet 
kinderalimentatie 

	

1998 	 1999 	 2000  
Kosten verzoekfase 	 1.133.974 	 1.025.559 	 1.216.489 
Kosten inningsfase 	 5.990.597 	 5.411.148 	 4.987.008 

	

Opbrengst 2.066.280 	 2.131.516 	 2.159.428 
Kostendekkendheid 	29,9% 	33,1% 	 34,8% 

Uit deze tabel blijkt dat de uitvoering van de inningswet kinderalimentatie niet kostendekkend 
is. Wel nam de kostendekkendheid in de afgelopen jaren toe. Als de verzoekfase buiten be-
schouwing wordt gelaten bedraagt de kostendekkendheid van de inn ingsfase 34,5% in 1998, 
39,4% in 1999 en 43,3% in 2000. 

De opslag van 10% blijkt niet voldoende te zijn om de uitvoering van de inningswet kostendek-
kend te maken. Redenen voor het niet kostendekkend zijn van de uitvoering van de inningswet 
zijn: 
• De verzoekfase is per definitie verliesgevend, omdat aanmelding en bemiddeling door het 

LBIO gratis zijn. 
• Het lukt niet altijd om de alimentatie te innen. 
• Niet alle inningskosten kunnen op de betalingsplichtige worden verhaald. 
• De personeelskosten drukken zwaar op de begroting van het LBIO. 

Belangrijke oorzaken van de toename van de kostendekkendheid in de afgelopen jaren zijn de 
vermindering van de personeelsformatie en het uit het actieve zakenbestand verdwijnen van 
oude zaken van de raden Voor de kinderbescherming. 

Door het afnemen van het aantal oude raadszaken zal de kostendekkendheid naar verwach-
ting in de komende jaren verder toenemen. Met de huidige opslag lijkt het echter voor het 
LBIO niet mogelijk om de inningswet kinderalimentatie kostendekkend uit te voeren. 
Voor volledige kostendekkendheid is een verdere verlaging van de kosten of een verhoging 
van de opbrengsten nodig. Op basis van dit onderzoek kunnen geen conclusies worden ge-
trokken over de mogelijkheden om de kosten te verminderen. Verhoging van de opbrengsten 
zou bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden door de opslagkosten te verhogen of een bijdra-
ge van de alimentatiegerechtigden te vragen. Voor volledige kostendekkendheid zou de op-
slag echter minimaal moeten verdubbelen. Dit is in strijd met de oorspronkelijke gedachte ach-
ter de opslag dat deze niet te laag mag zijn, maar ook niet te hoog, zodat men dit niet kan of 
wil betalen. Een bijdrage vragen aan de alimentatiegerechtigden leidt tot een hogere drempel 
voor inschakeling van het LBIO. 

Om de efficientie van de uitvoering van de inningswet te bepalen moet tevens aandacht wor-
den besteed aan de mate waarin de wet leidt tot substitutionele besparingen (besparingen op 
kosten die elders zouden zijn gemaakt als de wet er niet geweest zou zijn). 
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Deze besparingen liggen op verschillende terreinen. De enige bruikbare alternatieven voor 
inschakeling van het LBIO zijn het inschakelen van een advocaat of deurwaarder. Uit de inter-
views is gebleken dat het inschakelen van een advocaat en een deurwaarder leidt tot een f 
nancieel risico voor de alimentatiegerechtigde. Immers, ook als er niets geInd wordt, moet er 
wel betaald worden. Het vaker inschakelen van een advocaat leidt tevens tot hogere kosten op 
het gebied van rechtshulp. 
Dit betekent dat met name bij de groep klanten waarbij de betaling kan warden hersteld door 
een waarschuwingsbrief van het LBIO (ongeveer de helft van de ontvankelijke verzoeken), er 
duidelijk een besparing optreedt ten opzichte van kosten die men zou moeten maken am een 
advocaat of een deurwaarder in te schakelen. Bovendien worden de betalingsproblemen op 
een relatief eenvoudige en zakelijke manier opgelost. 
Verder blijkt dat het LBIO door een aanzienlijk deel van de sociale diensten wordt ingescha-
keld om de kinderalimentatie te innen. Dit leidt tot een verlaging van de werklast bij sociale 
diensten en een vermindering van de kosten die door gemeenten worden gemaakt voor de 
inning van kinderalimentatie. 

Welke knelpunten doen zich voor bil de uitvoering van de wet? 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden waren de volgende deelvragen geformu-
leerd: 
• Welke klachten komen binnen over de uitvoering van de wet? 
• In hoeverre leidt de uitvoering van de inningswet tot knelpunten in de uitvoeringspraktijk? 
• Welke omstandigheden die na inwerkingtreding van de wet zijn gewijzigd en die van in-

vloed zijn op de uitvoering leiden tot knelpunten in de uitvoering? 

Uit het klachtenonderzoek kwamen geen belangrijke knelpunten naar voren. Wel zijn een aan-
tal knelpunten naar voren gekomen uit de interviews met medewerkers van het LBIO en het 
veld. 

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen drie soorten knelpunten, namelijk knelpunten die 
direct samenhangen met de inningswet kinderalimentatie, knelpunten die samenhangen met 
de uitvoering van deze wet en knelpunten als gevolg van externe ontwikkelingen, zoals andere 
wetgeving. Hieronder warden de knelpunten nader toegelicht. 

Knelpunten die samenhangen met de innings wet kinderalimentatie 
Een belangrijk knelpunt . blijkt te zijn dat het LBIO alleen de kinderalimentatie int en niet de 
partneralimentatie. Bij gelijktijdige wanbetaling van kinderalimentatie en partneralimentatie kan 
de alimentatiegerechtigde alleen de inning van de kinderalimentatie aan het LBIO uitbesteden 
en moet de inning van de partneralimentatie zelf via bijvoorbeeld een deurwaarder regelen. 
Probleem hierbij is• dat zowel het LBIO als de deurwaarder hiervoor de grosse nodig heeft, 
waar maar een exemplaar van is. Verder wordt de terugvorderingstermijn van zes maanden 
soms als te kort ervaren, aangezien er gegronde redenen kunnen zijn waarom een alimenta-
tiegerechtigde !anger wacht met actie ondernemen. De rest van de achterstand moet dan op 
een andere manier warden geInd. Aangezien het LBIO een concurrerende schuldeiser is lukt 
het bovendien niet altijd am de kinderalimentatie (en opslagkosten) te innen. 
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Knelpunten bij de uitvoering van de inningswet kinderalimentatie 
Enkele knelpunten die samenhangen met de uitvoering van de inningswet hebben te maken 
met de communicatie van klanten met het LBIO. Een goede communicatie is van belang voor 
een efficiente uitvoering van de wet en de laagdrempeligheid van het LBIO. Knelpunten hierbij 
zijn dat het LBIO beperkt telefonisch bereikbaar is en dat de .communicatie beter afgestemd 
zou kunnen worden op specifieke doelgroepen, zoals allochtonen. 

Het aangetekend versturen van de brief aan de betalingsplichtige waarin wordt aangedrongen 
de betaling weer te hervatten leidt tot hoge kosten voor het LBIO, waardoor er voor is gekozen 
om deze brieven niet aangetekend te verzenden. Dit kan echter tot problemen leiden als de 
betalingsplichtige bezwaar maakt tegen de overname van de inning door het LBIO. In de prak-
tijk blijkt bovendien de termijn van 14 dagen waarna het LBIO bevoegd is om tot inning over te 
gaan te kort te zijn om betalingsplichtigen de kans te geven om aan te tonen (alsnog) te heb-
ben betaald. 
Een ander knelpunt is dat het LBIO bij bijvoorbeeld een nihilstelling niet altijd de kostenopslag 
kan vorderen. De nihilstelling van de kinderalimentatie leidt ook tot een ander knelpunt. Bij een 
verzoek om nihilstelling worden betalingsplichtigen die hun verplichtingen nakomen namelijk 
benadeeld, aangezien de reeds betaalde kinderalimentatie in beginsel niet teruggedraaid 
wordt terwip dit bij een betalingsachterstand wel mogelijk is. Dit kan leiden tot een gevoel van 
rechtsongelijkheid en daardoor een geringere acceptatie van de inningswet kinderalimentatie. 

Knelpunten als gevolg van exteme ontwikkelingen 
Bij de aanvang van het onderzoek werd verondersteld dat bepaalde ontwikkelingen, zoals me-
diation, de wijziging van de Algemene bijstandswet en de Wet Schuldsanering Natuurlijke Per-
sonen, kunnen leiden tot het ontstaan van knelpunten bij de uitvoering van de inningswet kin-
deralimentatie. Op basis van de interviews is gebleken dat er geen belangrijke knelpunten ont-
staan door de Algemene bijstandswet en de ontwikkelingen op het gebied van mediation. De 
WSNP daarentegen kan ertoe leiden dat de alimentatiegerechtigde slechts een deel van de 
achterstand in kinderalimentatie betaald krijgt, aangezien de achterstand op gelijke voet staat 
met andere schulden. Daarnaast zal de schuldsanering veelal leiden tot een nihilstOling van 
de lopende kinderalimentatie. 

Slotconclusie 
Het onderzoek heeft als doelstelling inzicht te verschaffen in de mate waarin de nieuwe rege-
lingen ter zake de betaling van kinderalimentatie bijdragen aan een effectieve(re) en efficien-
te(re) betaling van kinderalimentatie. 

De effectiviteit van de wet hangt ten eerste samen met de mate waarin er een preventief effect 
van de wet uitgaat. Een preventief effect veronderstelt een goede bekendheid bij de doelgroep 
en die blijkt er niet te zijn. Om de preventieve werking van de wet te versterken zou meer aan-
dacht besteed moeten worden aan informatieverstrekking aan de betalingsplichtigen in een 
eerder stadium, bijvoorbeeld bij de rechtbank tijdens het vaststellen van de kinderalimentatie. 

Een tweede aspect van de effectiviteit is het effect op betaling na tussenkomst van het LBIO. 
Bij betalingsproblemen dient het LBIO de betalingsrelatie zo snel als mogelijk te herstellen en 
toekomstige betalingsproblemen te voorkomen. In ongeveer de helft van de gevallen komt de 
betaling inderdaad snel weer op gang en hoeft de inning niet overgenomen te worden. De on-
derzoekers zijn van mening dat dit een redelijke mate van effectiviteit is, wat niet wegneemt 
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dat de effectiviteit nog altijd verbeterd kan worden. In de overige gevallen duurt het langer en 
moet het LBIO de inning overnemen. Hierbij gaat het in de regel om moeilijke zaken waarbij 
een langer durende bemoeienis onvermijdelijk lijkt: vaak staan partijen diametraal tegenover 
elkaar en is sprake van een al !anger lopend (principieel) conflict. Voor deze zaken is het niet 
mogelijk om te beoordelen of de betaling sneller op gang kan worden gebracht. De bemoeie-
nis van het LBIO blijkt niet in alle gevallen te leiden tot het voorkomen van toekomstige beta-
lingsproblemen. 

Voor een efficiente uitvoering van de wet is, naast de eerder genoemde snelheid waarmee de 
betalingsrelatie wordt hersteld, met name de kostendekkendheid van belang. De uitvoering 
van de wet blijkt niet .kostendekkend te zijn. Wel is de laatste jaren een lichte toename van de 
kostendekkendheid opgetreden. Verdere verhoging van de kostendekkendheid wordt verwacht 
door uitstroom van oude raadszaken. Ook verdere verhoging van de efficientie kan mogelijk in 
de toekomst nog bijdragen aan een betere kostendekkendheid. In dit onderzoek is het interne 
functioneren van het LBIO echter niet aan de orde geweest. Verbetering van de 
kostendekkendheid door verhoging van de inkomsten -werpt haalbaarheidsvragen op en vergt 
een zeer zorgvuldige afweging tegen de gedachte achter de wet. Ook moet worden 
overwogen dat, als er geen instantie zou zijn zoals het LBIO, alimentatiegerechtigden 
rechtshulpkosten zouden moeten maken, sociale diensten alle zaken zelf zouden moeten 
afhandelen en een deel van de alimentatiegerechtigden geen oplossing zou zien voor de 
betalingsproblemen. 
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: 58 • 
: 15 (Amsterdam, Den Bosch, Den Haag (5), Dordrecht, Haarlem, Leiden 

(3), Rotterdam, Schiedam, Utrecht) 
: Advocaten zijn slecht bereikbaar, anderen hebben geen tijd of willen geen 

tijd voor het interview vrij maken. 

: 11 
: 5 (Assen, Den Haag, Gorinchem, Hengelo en Rotterdam) 
: Deurwaarders weten weinig van het onderwerp af, mede omdat alle zaken 

via deurwaarderskantoor Boiten bij hen terechtkomen. 

:14 
: 2 (Amsterdam en Pijnacker) 
: Maatschappelijk werkers hebben vrijwel nooit met het onderwerp te ma-

ken. 

11 
3 (Den Bosch, Leiden, Zeist) 
Psycholoog-mediators hebben niets met kinderalimentatie te maken, zij 
houden zich vooral bezig met afspraken over de omgangsregeling. 

:8 
: 4 (Alkmaar, Dordrecht, Haarlem, Utrecht) 
: Rechters zijn moeilijk bereikbaar, anderen zeggen niets zinvols te kunnen 

melden over het onderwerp, aangezien de rechter zich alleen bemoeit met 
de vaststelling en wijziging van de kinderalimentatie. 

:4 
: 3 (Amsterdam (2) en Schiedam) 
: Bij de betreffende instantie heeft men nooit met het onderwerp te maken. 

:5 
: 3 (Amsterdam, Gouda en Rijswijk) 
: Sociaal raadslieden hebben weinig met dit onderwerp te maken. 

: 10 
: 10 (Amsterdam, Breda, Delft, Den Haag, Gouda, Haarlem, Leiden, Rotter-

dam, Utrecht, Vlaardingen) 
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