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Beleidsregels terug- en invordering 2017

Geachte heer van Grieken,

Wij hebben het advies van de Cliëntenraad Participatiewet ’s-Hertogenbosch d.d. 17 mei 2017
ontvangen. Hiervoor onze dank.
Het advies gaat over de beleidsregels terug- en invordering 2017, van de Participatiewet, IOAW en
IOAZ.
Eén van de onderdelen is het zogenaamde kruimelbedrag. Voor vorderingen beneden het
kruimelbedrag stellen wij geen terug- en invordering in.
Ons voorstel is dit te verhogen van € 75,- naar € 150,-.
Onze argumentatie is tweeledig. Enerzijds voorkomt dit problemen en (lage) schulden bij de
cliënten, anderzijds is dit verantwoord in verband met een geactualiseerde kosten/baten-afweging.
Het bedrag van € 150,- is in Nederland heel gebruikelijk, en ook voor het ministerie van SZW (als 2e
lijn controleur op rechtmatige verstrekkingen) acceptabel als beleidsuitgangspunt. In onze nieuwe
beleidsregels is dit al een verdubbeling ten opzichte van het oude bedrag van € 75,-.
Wij vinden het nieuwe kruimelbedrag redelijk in de context van een goed debiteurenbeleid en –
beheer, en zien geen argumenten dit bedrag te wijzigen. Daarbij hebben wij ook gekeken naar de
kosten/baten-afweging in deze.
Natuurlijk hebben wij in ons debiteurenbeleid en –beheer ook op andere manieren aandacht voor
de individuele financiële positie van onze cliënten, bijvoorbeeld door de hoogte van het
aflossingsbedrag bij bijzondere omstandigheden, de mogelijkheden tot uitstel van betaling en de

mogelijkheden tot kwijtschelding van (restant) vorderingen. Hierdoor kunnen wij in overleg met de
cliënt/debiteur voldoende maatwerk toepassen, en zoeken naar een passende oplossing.
Het gehele pakket is naar onze mening zorgvuldig afgewogen.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch,

De secretaris,

De burgemeester,

mr. drs. I.A.M. Woestenberg

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts
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