
Terugvordering van bijstand  

Als u ten onrechte een bijstandsuitkering 

hebt gekregen of u hebt te veel geld 

ontvangen, dan moet u het geld 

terugbetalen. Daarom is het in uw eigen 

belang dat u voorkomt dat u moet 

terugbetalen.   

 

De gemeente Almere vordert op grond 

van de Participatiewet de teveel 

uitgekeerde bijstand van u terug 

 

U moet bijstand terugbetalen als u: 

1. ten onrechte bijstand heeft gekregen 

of een te hoog bedrag. 

2. de bijstand heeft gekregen in de vorm 

van een geldlening en u voldoet niet 

meer aan de aflossingsverplichting. 

3. een lening bij de Kredietbank 

Nederland heeft en u deze lening niet 

meer kunt terugbetalen. De gemeente 

wordt dan aangesproken voor de 

borgstelling. 

4. de bijstand gekregen heeft als 

voorschot en achteraf is vastgesteld 

dat u geen recht op bijstand had. 

5. achteraf over middelen (inkomen, 

vermogen) kunt beschikken die aan 

de periode van bijstandverlening 

moeten worden toegerekend. 

6. achteraf een vergoeding heeft 

gekregen voor kosten waarvoor u 

bijstand hebt gekregen. 

7. onterecht, door een (administratieve) 

vergissing, bijstand heeft ontvangen. 

 

Beschikking 

Is er sprake van terugvordering, dan krijgt 

u daarover een brief (beschikking). In de 

beschikking staat waarom u geld moet 

terugbetalen, hoe hoog het bedrag is, en 

binnen welke betalingstermijn u moet 

terugbetalen. 

 

Van wie wordt teruggevorderd? 

De bijstandsuitkering wordt 

teruggevorderd van degene aan wie de 

bijstand ten onrechte is verleend. Bij 

gezinsbijstand kan van alle gezinsleden 

teruggevorderd worden. Bij een 

verzwegen samenwoning kan ook van de 

verzwegen partner worden 

teruggevorderd. 

 

U kunt op verschillende manieren 

terugbetalen: 

 

1. Totale bedrag terugbetalen 

Ontvangt u geen bijstandsuitkering meer, 

dan betaalt u direct het gehele bedrag 

terug en heeft u geen schuld meer. 

 

2. Aflossingsregeling 

Als u het volledige bedrag niet ineens 

kunt terugbetalen, dan kunt u een 

aflossingsregeling treffen. U doet dan een 

voorstel voor een bedrag dat u per maand 

terugbetaalt. De gemeente bekijkt of dit 

een acceptabel bedrag is. Daarbij wordt 

bijvoorbeeld bekeken hoe lang het duurt 

voordat het hele bedrag is terugbetaald. 

 

3. Inhouding op de uitkering 

Als u nog steeds een bijstandsuitkering 

ontvangt, dan wordt het bedrag dat u 

moet terugbetalen (in termijnen) 

verrekend met uw bijstandsuitkering. Ook 

het vakantiegeld kan (gedeeltelijk) worden 

ingehouden. 

 

4. Aflossingsverplichting 

Komt u niet met een aflossingsregeling 

waar de gemeente tevreden mee is, dan 

krijgt u een aflossingsverplichting 

opgelegd. De gemeente stelt dan het 

bedrag dat u moet terugbetalen vast. 

Eerst vult u een formulier in over uw 

inkomsten en vaste lasten. Daarmee 

wordt vastgesteld hoeveel u iedere maand 

kunt terugbetalen. Hierbij wordt rekening 

gehouden met uw financiële en 

persoonlijke omstandigheden. U krijgt 

een brief (beschikking) thuisgestuurd. 

Daarin staat hoeveel u terug moet betalen 

en hoe u dit kunt doen.

Terugvordering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bezwaar 

Als u het niet eens bent met het besluit 

tot terugvordering of de wijze waarop de 

terugbetaling gaat plaatsvinden, dan kunt 

u hiertegen bezwaar maken. U kunt met 

uw bezwaarschrift duidelijk maken 

waarom u het niet eens bent met het 

besluit. 

 

Netto terugbetalen in één jaar 

De bijstand wordt netto uitbetaald. Als 

het hele bedrag in één kalenderjaar waarin 

de uitkering is betaald, wordt 

teruggevorderd, zal Sociale Zaken het 

bedrag dan ook netto terugvorderen. U 

betaalt dan net zo veel terug als u teveel 

ontvangen hebt. 

 

Bruto terugbetalen: hoger bedrag 

Als u het teveel betaalde bedrag niet kunt 

terugbetalen in het kalenderjaar waarin 

het bedrag is uitbetaald, dan is Sociale 

Zaken verplicht om het resterende bedrag 

per 1 januari van het volgende jaar bruto 

terug te vorderen. Dit betekent dat u niet 

alleen het bedrag moet terugbetalen dat u 

netto hebt ontvangen, maar ook de 

loonbelasting en de sociale premies die op 

de uitkering zijn ingehouden. Het bedrag 

dat u moet terugbetalen wordt dan hoger. 

 

Saldobevestiging 

Wanneer u een lening of schuld hebt bij 

Sociale Zaken, dan krijgt u aan het begin 

van ieder jaar een overzicht thuisgestuurd. 

In dat overzicht staan de aflossingen die u 

het afgelopen jaar hebt gedaan. Ook de 

resterende hoogte van de lening of schuld 

- het saldo - staat in dit overzicht. 

Daarom heet dit een ‘saldobevestiging’. U 

weet dan wat de rest van de lening of 

schuld nog is. Hebt u meerdere leningen 

of schulden, dan ontvangt u voor elke 

lening of schuld een aparte 

saldobevestiging. 

 

Als u niet terugbetaalt 

Als u de bijstand niet of niet tijdig 

terugbetaalt, ontvangt u een herinnering, 

en daarna een aanmaning. 

 

Als u dan nog steeds niet hebt betaalt, zal 

de gemeente actie ondernemen om het 

geld van u terug te krijgen. Als dat 

mogelijk is, zullen we beslagleggen op uw 

salaris, uitkering of vermogen (auto, huis, 

bankrekening, etc.). De gemeente kan dit 

zelf doen, of de vordering uit handen 

geven aan een gerechtsdeurwaarder. Dat 

betekent dat de gemeente de deurwaarder 

inschakelt om uw vordering te innen. Als 

dat gebeurt, wordt het terug-

vorderingbedrag verhoogd met de 

inningskosten van de deurwaarder, én 

met de wettelijke rente. 

 

Meer informatie? 

Met vragen over terugbetaling en voor het 

treffen van een aflossingsregeling, kunt u 

contact opnemen tijdens kantooruren van 

8.30 tot 17.00 uur met telefoonnummer 

14 036. 

 

 

 

 

 

 

 

C o l o f o n 
Augustus 2016 

 

Dit informatieblad is een uitgave van de 

gemeente Almere. 

 

Postadres: Postbus 200, 1300 AE Almere 

Bezoekadres: balie Sociale Zaken, stadhuis 

Stadhuisplein 1, Almere 

Telefoon: 14 036 

 

Internet: almere.nl/werkeninkomen  

 

 Aan de tekst kan geen rechtskracht worden 

ontleend. 

http://www.almere.nl/

