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U moet geld terugbetalen. Wat nu? 

Terugvordering



Als u te veel geld ontvangen hebt, moet u dat terugbetalen. 

De gemeente zal een bedrag bij u ‘terugvorderen’. In 

deze folder leest u wanneer en hoe we dat doen.

De belangrijkste redenen voor 

een terugvordering zijn:

-  u hebt ons geen, onjuiste of 

onvolledige informatie gegeven;

-  u hebt door een vergissing te 

veel bijstand gekregen;

-  u hebt extra inkomsten 

gekregen;

- u hebt vermogen gekregen;

- u hebt leenbijstand gekregen.

Wie moet er terugbetalen?
De persoon die de bijstand aan-

gevraagd heeft, moet de terug-

vordering betalen. 

Echtgenoten of partners kunnen 

ook aansprakelijk zijn. 

Hoe gaat terugvordering 
in zijn werk?
Als de gemeente besluit tot een 

terugvordering, krijgt u hierover 

bericht. Als u nog steeds een uit-

kering krijgt, verrekenen we het 

bedrag dat u moet terugbetalen 

met uw uitkering. Dat doen we 

in termijnen. Als u geen uitkering 

meer hebt, moet u het hele 

bedrag binnen zes weken in één 

keer betalen. 

Als u het bedrag niet in een keer 

kunt betalen, kunt u een beta-

lingsregeling aanvragen. 

Let op! Wacht niet te lang met 

uw aanvraag voor een betalings-

regeling. De betalingsverplich-

ting loopt gewoon door. 



Betalingsregelingen
Als we een betalingsregeling 

treffen, houden we rekening met 

de ‘beslagvrije voet’. Dat is het 

bedrag dat u maandelijks mini-

maal nodig hebt om van te kun-

nen leven. Als u uw kosten voor 

huur en de ziektekostenpremie 

doorgeeft, nemen wij die mee in 

de berekening van de beslagvrije 

voet.

 

Bij betalingsregelingen maken 

wij onderscheid in verwijtbare 

vorderingen en niet-verwijtbare 

vorderingen. Een vordering is 

verwijtbaar als u ons geen, 

onjuiste of onvolledige informa-

tie hebt verstrekt. Bij verwijtba-

re vorderingen gebruiken we 

80% van uw maandinkomen bui-

ten de beslagvrije voet. Bij niet- 

verwijtbare vorderingen gaan 

we uit van 60% van uw maand-

inkomen buiten de beslagvrije 

voet. 

Een voorbeeld
U bent getrouwd, hebt  

een gezamenlijk inkomen van  

€ 2.000,00 en bent allebei ouder 

dan 21 jaar. De beslagvrije voet 

bedraagt voor u € 1.182,47. 

De ruimte boven de beslagvrije 

voet is dan € 817,53. In geval van 

een niet-verwijtbare vordering 

moet u maandelijks 60% van dit 

bedrag (€ 490,52) aflossen. 

Aanmaning en dwangbevel
Als u niet reageert en niet bin-

nen zes weken betaalt, stuurt de 

gemeente u een aanmaning.  

De kosten hiervan worden bij u 

in rekening gebracht. Als u dan 

nog niet reageert of betaalt, 

komt er een dwangbevel. Met 

het dwangbevel kan direct 

beslag worden gelegd op bij-

voorbeeld uw inkomen. 



www.heumen.nl

Voorkom verhoging, 
betaal op tijd!
We raden u aan om terug te beta-

len in het jaar waarin u de vorde-

ring gekregen hebt. 

Als er in het volgende jaar nog 

een bedrag openstaat, wordt dat 

bedrag ‘gebruteerd’. Dat bete-

kent dat het nettobedrag wordt 

verhoogd met loonheffing en 

eventueel met de premie 

Zorgverzekeringswet. 

Kwijtschelding?
In bepaalde gevallen komt u in 

aanmerking voor kwijtschelding. 

U moet daarvoor een schriftelijk 

verzoek indienen. Elke vordering 

wordt afzonderlijk beoordeeld 

voor kwijtschelding. Verwijtbare 

vorderingen worden nooit kwijt-

gescholden. Voor meer informa-

tie over kwijtschelding kunt u 

terecht bij de gemeente. 

Meer informatie
Hebt u vragen over deze folder 

of over uw terugvordering? 

Neem dan contact op met de 

gemeente Heumen, telefoon-

nummer 14024. Of kijk op onze 

website www.heumen.nl.


