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Bestuursverslag 2018 
LBIO 

Het LBIO is de specialist voor het innen van alimentatie. Deskundige medewerkers 
garanderen een effectieve uitvoering van deze maatschappelijk belangrijke taak. 
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1 Inleiding 
Het LBIO is een zelfstandig bestuursorgaan en is op grond van de Wet LBIO belast met de inning van 
nationale en internationale kinder- en partneralimentatie. Het LBIO valt onder de 
verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit jaarverslag is in de eerste 
plaats bedoeld als een verantwoording aan de opdrachtgever en daarnaast is het bedoeld voor 
geïnteresseerden.  

Na dit bestuursverslag wordt de door de directie opgestelde jaarrekening over 2018 weergegeven. 

Gezien het feit dat de taken van dit bureau in de wet zijn vastgelegd en de wet- en regelgeving de 
belangrijkste voorwaarden scheppen waarbinnen dit bureau moet opereren, is vernieuwing beperkt 
tot het gebied binnen deze kaders. Om die reden zullen de teksten van eerdere verslagen op punten 
gelijk zijn aan dit jaarverslag.  
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2 Voorwoord van de directeur 
 
In het verslagjaar heeft een onafhankelijk bureau een evaluatie conform de kaderwet uitgevoerd. De 
algemene conclusie is dat het LBIO de wettelijke taakopdracht doelgericht en doelmatig uitvoert, de 
bedrijfsvoering adequaat op die taakstelling ingericht is, professionele monitoring en verbetering 
toepast en de kwaliteit van de dienstverlening hoog is, gezien het minimale gegronde 
klachtenpercentage en de relatief hoge tevredenheid van betrokkenen in het licht van de lastige en 
complexe scheidingssituatie. Uiteraard zijn wij als LBIO trots op deze positieve evaluatie.  
 
In het rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan die het proces van het LBIO zouden kunnen 
verbeteren. Voor de belangrijkste punten geldt dat het LBIO hier onvoldoende dan wel geen invloed 
op heeft. Hiervoor zou gewijzigde wetgeving nodig zijn. Het gaat daarbij onder andere om de 
volgende onderwerpen: 

- innen op basis van een notariële akte mogelijk maken; 
- preferent maken van de vordering kinderalimentatie; 
- ondersteunen van betrokkenen in de voorbereiding van een herzieningsverzoek, zo nodig 

met behulp van een nieuwe alimentatieberekening. 
Alle drie de punten die genoemd worden, zijn eerder al opgenomen in het initiatiefwetsvoorstel tot 
vereenvoudiging van de berekening van kinderalimentatie. De behandeling van dit wetsvoorstel ligt 
momenteel stil.  
 
 
L.D. de Bakker RA 
Directeur 
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3 Resultaten in kort bestek 
Alimentatie 2018 2017 2016 
Ontvangen verzoeken 9.799 9.767 10.275 
Succesvolle bemiddeling 7.230 7.104 6.816 
Overname incasso 2.569 2.663 3.459 
Totaal Zakenbestand incasso 11.058 12.166 13.327 
Resultaat incasso 18,9 milj. 19,4 milj. 20,3 milj. 
Resultaat opslag 4,0 milj. 4,3 milj. 4,4 milj. 

 
Internationale alimentatie 2018 2017 2016 
Ontvangen verzoeken buitenland 162 153 200 
Totaal zakenbestand buitenland 1.494 1.498 1.542 
Resultaat incasso buitenland 3,5 milj. 3,6 milj. 3,2 milj. 
Verzoeken incasso in Nederland 354 348 312 
Totaal zakenbestand Nederland 1.831 1.753 1.671 
Resultaat incasso Nederland 3,3 milj. 3,1 milj. 2,4 milj. 

 
  2018 2017 2016 

Opbrengsten    
Productvergoeding ministeries 1,7 milj. 1,5 milj. 1,9 milj. 
Exploitatie-inkomsten 4,0 milj. 4,3 milj. 4,5 milj. 
    
Kosten    
Personeel 4,0 milj. 3,9 milj. 4,0 milj. 
Materieel 1,9 milj. 1,9 milj. 2,0 milj. 
    
Resultaat 0,0 milj. 0,1 milj. 0,4 milj. 
Vermogen 2,9 milj. 2,9 milj. 3,1 milj. 
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4 Taken van het LBIO 
Het LBIO voert inningtaken uit op het gebied van onderhoudsbijdragen. De belangrijkste taak van 
het LBIO is het op gang brengen van de betaling door te bemiddelen en indien noodzakelijk het 
overnemen van de inning van kinder- en partneralimentatie in nationale en internationale zaken. 
De maatschappelijke functie van het LBIO; het de-escalerend te werk gaan door bemiddeling, staat 
centraal bij de uitvoering van de taken. Gestreefd wordt naar een efficiënte, effectieve en 
klantvriendelijke taakuitvoering tegen zo laag mogelijke kosten.  
 
Het LBIO heeft bijzondere bevoegdheden om de taken te kunnen uitvoeren. Zo kan het LBIO 
eenvoudig informatie inwinnen bij een aantal instanties waaronder de Belastingdienst, 
uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid, het Kadaster, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de 
Kamer van Koophandel en gemeenten. Daarnaast heeft het LBIO de mogelijkheid om zonder 
inschakeling van een deurwaarder vereenvoudigd beslag te leggen op inkomsten uit arbeid of een 
uitkering. 
 

Alimentatie 
De hoofdregel is dat de alimentatieplichtige de alimentatie rechtstreeks aan de 
alimentatiegerechtigde(n) overmaakt. Bij betalingsproblemen kan de alimentatiegerechtigde een 
verzoek tot overname van de inning indienen bij het LBIO. De wet verbindt wel een aantal 
voorwaarden aan de overname van de inning door het LBIO. Zo moet de alimentatie zijn vastgelegd 
in een rechterlijke uitspraak en de alimentatiegerechtigde dient de originele beschikking aan het 
LBIO te overleggen. Daarnaast mag het LBIO geen vorderingen innen die op het moment van 
indienen ouder zijn dan zes maanden.  
 
Het grondbeginsel van de wetgever dat de betaling van alimentatie in eerste aanleg een 
verantwoordelijkheid van de alimentatieplichtigen is, heeft bij de uitvoering van de taken door het 
LBIO een centrale plaats. Naar aanleiding van verzoeken tot inning van alimentatie wordt in eerste 
instantie de alimentatieplichtige aangespoord de betaling rechtstreeks te voldoen. Pas als dit geen 
resultaat oplevert neemt het LBIO de inning van de alimentatie over en brengt het LBIO de 
alimentatieplichtige opslagkosten in rekening. Een bijzonder aspect is dat de inning voor de 
alimentatiegerechtigde, indien beide partijen in Nederland wonen, kosteloos wordt verricht. Bij een 
overname van de inning betaalt de alimentatieplichtige wel een vergoeding: de opslagkosten. De 
opslagkosten bedragen 15% van de achterstallige en de te vorderen alimentatie.  
 
Het LBIO heeft zich als doelstelling gesteld om het percentage verzoeken waarbij de inning niet hoeft 
te worden overgenomen te laten toenemen tot meer dan 70%. Deze doelstelling is gericht op het 
voorkomen van problematische schulden bij klanten van het LBIO. Daarnaast heeft het als doel 
escalatie van conflicten tussen ex-partners te voorkomen.  
 
In het verslagjaar werd de doelstelling behaald en bedroeg het percentage zaken dat niet 
overgenomen hoefde te worden 73,8%. In 2017 was dit nog 72,7%. 
Met dit hoge percentage vervult het LBIO niet alleen zijn wettelijke taak, maar ook zijn 
maatschappelijk belangrijke taak om alimentatieplichtigen te wijzen op hun eigen 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de betalingen van alimentatie.  
 

Internationale inning Alimentatie 
In het geval een alimentatieplichtige in het buitenland woont en het LBIO tracht kinderalimentatie 
en/of partneralimentatie te innen, kan er sprake zijn van belemmeringen in de vorm van verschillen 
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in wetgeving en taal. Internationaal zijn er afspraken gemaakt over de inning van kinder- en 
partneralimentatie. Deze afspraken zijn vastgelegd in verdragen en verordeningen.  
In elk land dat is aangesloten bij een dergelijk verdrag of dat valt onder de verordening is één of 
meer instellingen belast met de uitvoering van het verdrag of de verordening. Voor Nederland is het 
LBIO benoemd tot Centrale Autoriteit. Dit betekent dat het LBIO de alimentatie int voor 
alimentatiegerechtigden in het buitenland als de alimentatieplichtige in Nederland woont of werkt. 
Ook verzendt het LBIO zaken voor een alimentatiegerechtigde naar de Centrale Autoriteit in het 
buitenland als de alimentatieplichtige in het buitenland woont om daar de alimentatie te (laten) 
innen.  
 

Ouderbijdragen jeugdzorg 
Ouders zijn verplicht te voorzien in het onderhoud van hun kinderen, ook als zij buitenshuis worden 
verzorgd of opgevoed. Op basis van dit uitgangspunt werd tot 1 januari 2015 een ouderbijdrage in 
het kader van jeugdzorg door het LBIO vastgesteld wanneer een kind tijdelijk buiten het eigen gezin 
verbleef. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet op de jeugdzorg vervangen door de Jeugdwet. 
Gemeenten werden vanaf die datum verantwoordelijk voor het opleggen van de ouderbijdragen. 
Het CAK was per 1 januari 2015 belast met zowel de vaststelling, oplegging als de inning van 
ouderbijdragen ten behoeve van de gemeenten. Het LBIO inde in het verslagjaar nog wel de 
vorderingen inzake plaatsingen tot 1 januari 2015. De ouderbijdrageregeling is overigens geheel 
komen te vervallen per 1 januari 2016. 
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5 Leiderschap  
De missie 

Het LBIO is de specialist op het gebied van het innen van alimentatie. Om die reden is gekozen voor 
een missie die dit duidelijk weergeeft. De missie van het LBIO luidt: 
 
Het LBIO is de specialist voor het innen van alimentatie. Deskundige medewerkers 
garanderen een effectieve uitvoering van deze maatschappelijk belangrijke taak. 
 
De missie is niet alleen bedoeld voor de medewerkers van het LBIO, maar ook voor potentiële 
klanten om kort en bondig aan te geven waar het LBIO voor staat. De wijze waarop de uitvoering van 
de taak invulling krijgt ligt opgesloten in de tweede zin.  
 
Als de specialist voor het innen van alimentatie garandeert het LBIO: 

o een effectieve uitvoering van de taakstelling; 
o een kwalitatief hoogwaardig product en deskundigheid; 
o een goede dienstverlening aan de klant. 

 
Het managementteam 

Het beleid van het LBIO is enerzijds gericht op kostenbeperking en anderzijds op een goede 
dienstverlening aan de klant in de vorm van een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde 
incasso en het voorkomen van problematische schulden. De medewerkers van het LBIO worden 
zoveel mogelijk bij het beleid betrokken. De missie is richtinggevend voor het te voeren beleid voor 
de leidinggevenden. Zij vervullen een voorbeeldrol voor de medewerkers en zij beschikken net als de 
medewerkers over voldoende kennis en deskundigheid. Om gevoel bij het werk van de medewerkers 
te hebben en te houden, hebben ook de leidinggevenden regelmatig telefonisch en schriftelijk 
contact met de klanten van het LBIO.  
 
Het managementteam wijst medewerkers op de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de 
geleverde kwaliteit, kwantiteit en de getoonde mentaliteit. Een open en eerlijke cultuur, waarin 
communicatie en respect voorop staan, is een randvoorwaarde hiervoor.  
 
Het jaarplan en de afdelingsplannen leggen de prioriteiten binnen de organisatie vast. Het 
managementteam heeft in het verslagjaar maandelijks de realisatiecijfers in verhouding tot de 
doelstellingen beoordeeld waardoor de prioriteiten scherp in het oog werden gehouden. De rol van 
de leidinggevende is periodiek besproken bij het realiseren van de doelstellingen door de afdeling. 
De kwaliteit van het leiderschap kwam ter sprake tijdens voortgangsgesprekken en het 
functioneringsgesprek van leidinggevenden met de directeur.  
 

Belangrijke ontwikkelingen in het verslagjaar 
In het verslagjaar hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden, waarvan hier in een korte 
samenvatting de belangrijkste punten worden aangegeven.  
 

5.3.1 ZBO evaluatie  
Zoals ook in het voorwoord benoemd, is er in het verslagjaar een ZBO-evaluatie uitgevoerd. Op basis 
van artikel 39 lid 1 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen zendt de minister elke vijf jaar een 
verslag aan beide Kamers der Staten-Generaal ten behoeve van de beoordeling van de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het LBIO. Ten behoeve van dat verslag 
heeft Significant, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, een evaluatie uitgevoerd 
in het verslagjaar. De doelstelling van de evaluatie was om te komen tot een beoordeling van de 
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doelmatigheid en doeltreffendheid van de taakuitvoering van het LBIO van 2013 tot 2018. De 
algemene conclusie was als volgt:1 

a) Het LBIO voert de wettelijke taakopdracht doelgericht en doelmatig uit. 
b) Het LBIO heeft de bedrijfsvoering adequaat op die taakstelling ingericht en past 

professionele monitoring en verbetering toe. 
c) De kwaliteit van de dienstverlening is hoog, gezien het minimale gegronde 

klachtenpercentage en de relatief hoge tevredenheid van betrokkenen in het licht van de 
lastige en complexe scheidingssituatie. 

 

Daarnaast wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Dit zijn aanbevelingen waar het LBIO invloed op 
heeft, maar ook aanbevelingen waarvoor een wetswijziging nodig is en het LBIO daar derhalve geen 
invloed op heeft.  

Geadviseerd wordt om mogelijkheden te onderzoeken om inzicht te krijgen in de bekendheid van 
het LBIO. Verder wordt geadviseerd om per rechtbank één op één relatiemanagement in te voeren 
om de klant zo te kunnen helpen als er problemen zijn bij het verkrijgen van de eerste grosse.  

Ook worden aanbevelingen gedaan waar het LBIO geen directe invloed op heeft. Zo wordt benoemd 
dat de gegevensuitwisseling met de Belastingdienst bewerkelijk en tijdrovend is. Het direct online 
inzien van de gegevens uit de aangifte inkomstenbelasting zou het proces versnellen. Hierbij is niet 
alleen de voorziening nodig dat het technisch beschikbaar zou zijn, maar spelen ook vraagstukken 
omtrent gegevensbeveiliging en privacy. Ook wordt aangegeven dat het LBIO niet de mogelijkheid 
heeft de Kamer van Koophandel te bevragen op BSN. Hiervoor is nieuwe regelgeving nodig. Het 
ministerie van Economische Zaken heeft op 6 maart 2017 een wetsvoorstel ingediend waardoor het 
tevens mogelijk wordt om het Handelsregister op basis van het BSN te bevragen.2 Met deze 
uitbreiding verwacht het LBIO dat er vaker sprake zal zijn van een geslaagde inning van de 
alimentatie als de alimentatieplichtige een eigen bedrijf heeft. Wanneer het wetsvoorstel in zal gaan 
is nog onbekend. 

Verder wordt benoemd dat de alimentatiegerechtigden minder gelden ontvangen als er sprake is 
van meerdere schuldeisers. Aangegeven wordt dat het vooral voor kinderalimentatie 
maatschappelijk gewenst is dat deze vordering preferent zou worden. In 2008 is de Motie Anker3 
aangenomen, echter deze motie is tot op heden niet uitgevoerd. Dit punt valt buiten de 
mogelijkheden van het LBIO om aan te passen en vraagt om andere regelgeving.  
 
Bij de bestuurlijke overwegingen wordt aangegeven dat het taakgebied van het LBIO in de 
regelgeving afgebakend is tot door een rechter vastgestelde alimentatie. Echter in toenemende 
mate worden alimentatieafspraken vastgelegd in notariële akten. Met het uitgangspunt dat 
uitvoering van alimentatiebetalingen conform afspraak maatschappelijk wenselijk is, is het daarom 
gewenst het taakgebied van het LBIO uit te breiden met notarieel vastgelegde alimentatieafspraken. 
Dit valt ook buiten de mogelijkheden van het LBIO en vraagt om aanpassing van regelgeving. Wel is 
het LBIO van mening dat dit een belangrijke aanbeveling is in de rapportage. Met de huidige 
wetgeving is er immers sprake van ongelijkheid tussen mensen die de alimentatie bij de rechter 
hebben laten vastleggen en mensen die dat bij de notaris hebben laten doen. Ook voor de betrokken 
kinderen is er sprake van ongelijkheid. Alimentatiegerechtigden kunnen met een notariële akte bij 
betalingsproblemen wel terecht bij een deurwaarder maar hebben daarmee niet het voordeel van 
kosteloze inning door het LBIO. Daarnaast is de inschakeling van een deurwaarder ook in het nadeel 

                                                           
1 Evaluatie Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen 2018,  p. 33. 
2 Kamerstukken II 2016/2017, 34 687, nr. 4. 
3 Kamerstukken II 2008/2009, 31 700, nr. 56. 
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van de alimentatieplichtige. Het LBIO tracht immers altijd eerst de onderlinge betaling op gang te 
brengen. Dit lukt in bijna driekwart van de gevallen. In al deze zaken heeft de inmenging door het 
LBIO tot gevolg dat de betalingen weer op gang zijn gebracht en is escalatie van het probleem tussen 
ex-partners voorkomen. Het voorkomen van problemen tussen ex-partners is voordelig voor de 
eventueel betrokken kinderen. Tevens wordt hiermee het onnodig oplopen van schulden 
voorkomen.  
 
Tot slot wordt geadviseerd om in gevallen waarin blijkt dat de inkomenspositie van de 
alimentatieplichtige structureel is veranderd meer hulp te bieden bij een herzieningsverzoek. 
Aangegeven wordt dat de haalbaarheid van een herzieningsverzoek kan worden getoetst met 
behulp van een nieuwe alimentatieberekening door het LBIO. Naast de berekening dient het LBIO de 
dienstverlening uit te breiden met verbeterde informatievoorziening en voorlichtingsmateriaal, 
vaststelling of een herziening aan de orde is en ondersteuning van het proces om deze aanvraag bij 
een rechtbank te doen. Het LBIO is reeds expert op het gebied van het maken van 
alimentatieberekeningen en heeft ook voldoende kennis om te ondersteunen bij een 
herzieningsverzoek.  

 

5.3.2 Het ouderschapsplan  
In 2017 heeft het LBIO geconstateerd dat in veel ouderschapsplannen een regeling is opgenomen 
waarbij partijen bij geschillen over de uitvoering van het plan, en daarmee dus ook bij wanbetaling 
van de kinderalimentatie, verplicht worden terug te gaan naar advocaat/mediator die het plan 
opstelde en als dat niets oplevert naar de rechter. Zelfs als partijen hun ouderschapsplan laten 
bekrachtigen door de rechter is de executoriale titel niets waard want de alimentatiegerechtigde kan 
met de beschikking waarin verwezen wordt naar het ouderschapsplan niet naar het LBIO of de 
deurwaarder bij betalingsproblemen. De alimentatiegerechtigde heeft hiermee een executoriale titel 
die niets waard is. Indien de alimentatieplichtige in gebreke blijft, kan het hierdoor maanden duren 
voordat hij of zij zich tot het LBIO of een deurwaarder kan wenden. Gedurende deze periode wordt 
er geen kinderalimentatie ontvangen terwijl deze gelden bedoeld zijn voor de verzorging en 
opvoeding van de kinderen, de zwakkeren in de samenleving. Daarnaast worden beide partijen 
(en/of de Raad voor Rechtsbijstand) op kosten gejaagd. Het LBIO heeft hierover in 2017 en 2018 
contact gehad met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook is meerdere keren overleg gevoerd 
met de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators) hierover en is om 
aanpassing verzocht in het belang van de alimentatiegerechtigden. In het verslagjaar heeft het LBIO 
bericht ontvangen van de vFAS dat het standaard ouderschapsplan inmiddels is aangepast. In 
hoeverre leden van de vFAS het oude ouderschapsplan nog gebruiken is niet bekend. 
 

5.3.3 Informatieverstrekking 
Het LBIO werd in het verslagjaar veelvuldig benaderd met verzoeken om informatie over de inning 
van alimentatie. Ontvangstgerechtigden bellen met vragen wat zij zelf kunnen doen om de betaling 
van alimentatie op gang te houden of te brengen. Het LBIO kan pas in actie komen om de betaling 
van alimentatie op gang te brengen als er daadwerkelijk sprake is van achterstand in de betalingen. 
Toch acht het LBIO het belangrijk ook in een fase waar een alimentatiegerechtigde nog geen 
aanvraag heeft ingediend relevante informatie te verstrekken. Indien alimentatiegerechtigden 
daarmee zelf de betaling weer op gang weten te brengen of te houden voorkomt dat een aanvraag 
bij het LBIO. In het verslagjaar werden 9.400 van dergelijke verzoeken om informatie ontvangen en 
beantwoord.  
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5.3.4 De wetsvoorstellen kinder- en partneralimentatie 
In 2015 hebben twee Tweede Kamerleden (PvdA en VVD) een wetsvoorstel tot vereenvoudiging van 
de berekening van kinderalimentatie ingediend bij de Tweede Kamer.4 Daarnaast hebben datzelfde 
jaar drie Tweede Kamerleden (PvdA, VVD en D66) het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening 
partneralimentatie ingediend.5  
 
In het wetsvoorstel kinderalimentatie was een adviserende rol voor het LBIO opgenomen. Hiermee 
zou het mogelijk worden dat ouders en hun meerderjarige kinderen en ex-partners het LBIO zouden 
inschakelen om hen te adviseren bij de berekening van de kinder- en partneralimentatie. Een ander 
punt dat van belang was voor het LBIO was dat het LBIO verzoeken in behandeling zou kunnen 
nemen waarbij geen sprake was van een rechterlijke uitspraak maar van een notariële akte. Tot slot 
was opgenomen dat de kinderalimentatievordering preferentie zou krijgen.  
 
Het wetsvoorstel kinderalimentatie ligt reeds geruime tijd stil. Het wetsvoorstel partneralimentatie 
is in het verslagjaar weer opgepakt. Na de kritiek van de Afdeling advisering van de Raad van State is 

6 Zo is 
besloten de berekeningssystematiek en de grondslag van voortdurende solidariteit voor 
partneralimentatie niet te wijzigen. Verder is ervoor gekozen de indexering niet uit te sluiten, af te 
zien van de mogelijkheid bij huwelijkse voorwaarden afspraken te maken over partneralimentatie, 
de bepaling over de rol van nieuwe partners te schrappen en de nietigheid van een beding tot 
uitsluiting van partneralimentatie te handhaven. Het belangrijkste onderdeel van het wetsvoorstel, 
de verkorting van de duur van partneralimentatie, blijft wel in stand. In de kern komt de 
voorgestelde regeling nu op het volgende neer. De maximale termijn waarover partneralimentatie 
verschuldigd is, wordt verlaagd van twaalf naar vijf jaar. Er zijn twee uitzonderingen op deze 
hoofdregel. Bij langdurige huwelijken, waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaren 
jonger is dan de toepasselijke AOW- leeftijd, kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren (tot 
het bereiken van de AOW-leeftijd). De tweede uitzondering geldt voor echtgenoten met zorg voor 
jonge kinderen. In dat geval blijft de maximale duur van partneralimentatie twaalf jaar. 
 
Bij de inbreng in de Tweede Kamer (eerste termijn) zijn er een aantal kritische vragen gesteld en 
opmerkingen gemaakt.7 Naar aanleiding hiervan is het wetsvoorstel op twee punten aangepast 
middels de derde nota van wijziging. 8 
 
Ten eerste is de positie van alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder verbeterd. Het voorstel 
hield al rekening met alimentatiegerechtigden met een lang huwelijk die maximaal tien jaar onder 
de AOW-leeftijd zitten. De wijziging gaat om alimentatiegerechtigden tussen de vijftig en 
zevenenvijftig jaar. Zij zouden met het wetsvoorstel maximaal 5 jaar alimentatie krijgen. Het voorstel 
is na de kritiek hierop zo gewijzigd dat iedere alimentatiegerechtigde die op het moment van 
inwerkingtreding van de wet vijftig jaar of ouder is en langer dan vijftien jaar is gehuwd, tien jaar 
alimentatie ontvangt. Wel is ervoor gekozen hier een langzame afbouwregeling in te bouwen voor 
de groep tussen de vijftig en zevenenvijftig jaar.  
 
Ten tweede is er tijdens de eerste termijn de vraag gesteld of het wel redelijk is dat de alimentatie 
stopt als de alimentatieplichtige AOW gaat ontvangen. Naar aanleiding van deze vraag is besloten 
het wetsvoorstel op dit punt aan te passen en het bereiken van de AOW-leeftijd niet automatisch 
het einde van de alimentatieplicht te laten zijn. Dat is in de huidige wet overigens ook niet het geval. 
                                                           
4 Kamerstukken II 2014/2015, 34 154, nr. 2.
5 Kamerstukken II 2014-2014, 34 231 nr. 3. 
6 Kamerstukken II 2014-2014, 34 231, nr.7 en Kamerstukken II 2014-2014, 34 231, nr. 10. 
7 Handelingen II 2018-2019, nr. 99, item 4. 
8 Kamerstukken II 2014-2014, 34 231, nr. 13. 
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Verder is er een amendement ingediend door de SP.9 Dit amendement wijzigt de tekst van het 
voorgestelde artikel 1:157 lid 7 BW. De hardheidsclausule in het initiatiefwetsvoorstel luidt precies 
hetzelfde als de huidige hardheidsclausule. De wijziging beoogt te benadrukken dat de nieuwe 
hardheidsclausule een ander toetsingskader schept dan het huidige artikel 1:157 lid 5 BW. Met dit 
amendement wordt de hardheidsclausule verruimd en kan de alimentatieduur in meer gevallen 
verlengd worden. Tijdens het debat van 7 december 2018 bleek dat de initiatiefnemers hebben 
besloten het amendement aan te nemen.  
 
Op 11 december 2018 is de Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer. 
Indien de Eerste Kamer tevens akkoord gaat, treedt de wet vanaf 1 januari 2020 in werking. De 
nieuwe wetgeving geldt voor verzoeken tot vaststelling van partneralimentatie ingediend na 1 
januari 2020.  
De impact voor het LBIO zal gering zijn en naar verwachting pas vanaf 2025 merkbaar worden. 

                                                           
9 Kamerstukken II 2018-2019, 34 231, nr. 14. 
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6 Beleid en strategie 
Beantwoorden aan de taakstelling van de opdrachtgever 

Het LBIO stelt zich ten doel op efficiënte en effectieve wijze invulling te geven aan de 
maatschappelijke opdracht van zijn opdrachtgever. Dat betekent dat het LBIO staat voor een 
kwantitatief en kwalitatief goede taakuitvoering tegen zo laag mogelijke kosten. Het verder 
stroomlijnen van de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen en een stringente kostenbewaking vormen 
de basis voor realisatie van de doelstelling. De opdrachtgever wordt conform het informatieprotocol 
periodiek geïnformeerd over de realisatie van de in kaderafspraken vastgelegde doelen en financiële 
taakstellingen. 
 

Nieuw sturingsmodel 
In het verslagjaar is het LBIO door het ministerie van Justitie en Veiligheid geïnformeerd over een 
vernieuwd sturingsmodel voor taakorganisaties. Een kernelement hiervan is dat het model op basis 
van vertrouwen, transparantie en samenwerking bijdraagt aan een doelmatige en doeltreffende 
realisatie van beleidsdoelstellingen. Het sturingsmodel borgt daarmee de verantwoordelijkheid van 
bewindslieden en brengt checks and balances aan. In het nieuwe model worden de departementale 
rollen van opdrachtnemer, opdrachtgever en eigenaar hoogambtelijk onderscheiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opdrachtgever  

- is budgethouder 
- is verantwoordelijk voor het verstrekken van een heldere (beleids)opdracht  
- stuurt en houdt toezicht op de uitvoering van afzonderlijke opdrachten die worden 

uitgevoerd door de opdrachtnemer  
- monitort de voortgang en beoordeling van de (beleids)prestaties van de opdrachtnemer.  

 
De opdrachtnemer  

- is verantwoordelijk voor een professionele, rechtmatige en doelmatige uitvoering van de 
opdracht en de bestendigheid van de interne organisatie  

- voert een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering  
- zorgt voor periodieke informatievoorziening over de uitvoering van opdrachten en de 

bedrijfsvoering.  
 
De eigenaar  

- is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het sturingsmodel  
- is verantwoordelijk voor de continuïteit van de taakorganisatie door een gezonde balans te 

realiseren tussen taken van de taakorganisatie en beschikbaar budget  
- houdt (pro)actief toezicht op de (kwaliteit van de) bedrijfsvoering van de opdrachtnemer en 

het algeheel functioneren.  
 
De rolverdeling is om te bevorderen dat de Directeur Generaal in de rol van opdrachtgever en de 
algemeen directeur van het LBIO als opdrachtnemer op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om 

Opdracht
nemer

EigenaarOpdracht 
gever
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gaan. De eigenaar in de rol van (plaatsvervangend) Secretaris Generaal ziet toe op de continuïteit 
van het LBIO. Daartoe is in het verslagjaar een informatieproces opgezet ten einde de gewenste 
transparantie te bevorderen. Het nieuwe sturingsmodel beoogt een meerwaarde te realiseren voor 
de doelen van het LBIO, de bedrijfsvoering en het evenwicht tussen beleidsdossiers en 
continuïteitsvraagstukken.  
 
Voor het LBIO waren er twee mogelijkheden om aan te sluiten bij het sturingsmodel: regulier en 
conveniënt. Het uitgangspunt hierbij is regulier waar het moet en conveniënt waar het kan. Het 
onderscheidende element in de werkwijze zit vooral in de intensiteit van de planning en control 
cyclus. 
 
De werkgroep heeft geconstateerd dat het LBIO aan minimaal drie van de vijf voorwaarden voldoet 
om het conveniënt model toe te passen.  
 

 
Het voorstel van de werkgroep is: 

- Om de huidige P&C-cyclus in de basis zoveel mogelijk in stand te houden 
- Om de (p)SG als eigenaar van het LBIO tenminste aan 1 bestuurlijk overleg per jaar deel te 

laten nemen. Voorgesteld wordt om hier het bestuurlijk overleg van december voor te 
gebruiken, waarin het jaarplan wordt besproken. Bij dit overleg is naast het bestuur van LBIO 
ook de (DGSB / directeur DSJ of afdelingshoofd Jeugd) aanwezig. 

 
Verwacht wordt dat vanaf februari 2019 volgens het nieuwe model zal worden gewerkt. Door de  
 

Kostprijssystematiek 
Er wordt gewerkt met een kostprijssystematiek waarbij wordt vergoed op basis van een vastgestelde 
stuksprijs. In 2015 zijn normaantallen afgesproken met het ministerie voor de jaren 2017 tot en met 
2019. De normaantallen worden tegen een vaste prijs vergoed en de meer- of minderproductie 
wordt tegen het variabele kostendeel afgerekend. Op initiatief van het LBIO zijn de normaantallen in 
2016 verlaagd. Met deze lagere aantallen worden er minder vaste kosten vergoed terwijl de vaste 
kosten niet mee dalen met de verwachte lagere productie. Mogelijk zal in de toekomst nog een 
compensatie in de prijs gevonden moeten worden. Bij een te nadelig effect van alléén een 
normaantal aanpassing zal compensatie van niet gedekte vaste kosten in de prijs noodzakelijk zijn. 
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Het LBIO heeft hierover ook in het verslagjaar contact gehad met het ministerie van Justitie en 
Veiligheid.  
 

Algemene verordening gegevensbescherming 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Conform deze verordening is vanaf die datum dezelfde privacywetgeving in de gehele Europese Unie 
van kracht. De verordening vervangt de huidige EU privacy richtlijn en de Nederlandse Wet 
bescherming persoonsgegevens. 

De AVG zorgt onder andere voor: 

versterking en uitbreiding van privacyrechten; 
meer verantwoordelijkheden voor organisaties; 
dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.10 

Het LBIO heeft voor 25 mei 2018 een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld die 
voldoende kennis heeft van de juridische aspecten, het automatiseringssysteem van het LBIO en de 
interne werkprocessen. De Functionaris voor de Gegevensbescherming heeft de inhoudelijke 
behandeling van verzoeken aangaande het recht op inzage, correctie en verwijdering gedelegeerd 
aan een medewerker van het LBIO. Deze medewerker is tevens verantwoordelijk voor het 
registreren en documenteren van datalekken.  

Daarnaast heeft het LBIO een verwerkingsregister opgesteld waarin is gedocumenteerd welke 
persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel het LBIO dit doet en met welke partijen 
gegevens gedeeld worden.  

Tevens heeft het LBIO een privacyverklaring en zijn meerdere verwerkingsovereenkomsten 
opgesteld met derde partijen. Ook is de website en het aanvraagformulier van het LBIO aangepast. 

Alle medewerkers van het LBIO hebben in kleine groepen interne functiescholing gekregen van een 
kwaliteitsadviseur en de juriste van het LBIO zodat ook zij tijdig voldoende kennis hadden van de 
AVG. 

 

In het verslagjaar is een aantal datalekken geregistreerd. Het betreft alleen datalekken in individuele 
zaken. Als het LBIO een verzoek tot overname van de inning ontvangt dan heeft het bureau een 
verplichting de alimentatieplichtige te informeren over het voornemen de inning over te nemen 
zodat deze nog de kans heeft de alimentatie alsnog te betalen. Wordt het adres of telefoonnummer 
van de alimentatieplichtige niet achterhaald, dan heeft het LBIO alleen de mogelijkheid de 
beschikking openbaar te betekenen. De openbare betekening wordt meestal niet opgemerkt door 
de alimentatieplichtige. In het geval het adres niet bekend is bij de Basisregistratie Personen of niet 
correct blijkt te zijn dan wordt aan de alimentatiegerechtigde verzocht aan te geven of er bij hem of 
haar een adres, telefoonnummer, of e-mailadres van de ex-partner bekend is. De 
alimentatieplichtige wordt vervolgens op dat adres aangeschreven of per e-mail of telefonisch 
benaderd. In enkele gevallen bleken de gegevens niet correct te zijn en was er daarmee sprake van 
een datalek. Het LBIO heeft besloten deze werkwijze niet aan te passen. In het geval het LBIO de 
alimentatieplichtige wel kan bereiken wordt in de meeste gevallen immers de overname van de 
inning met de bijbehorende opslagkosten voorkomen. Het belang van de alimentatieplichtige om 
kennis te nemen van het voornemen de inning over te nemen, met de bijbehorende kosten, weegt 

                                                           
10 https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-
privacywetgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming. 
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hier op tegen de kans op een datalek in een individuele zaak. Ook volgens de Nationale ombudsman 
heeft het LBIO de verplichting alle mogelijke opties te benutten om de alimentatieplichtige te 
bereiken alvorens de beschikking openbaar betekend mag worden. De Nationale ombudsman wees 
er daarbij uitdrukkelijk op dat openbaar betekenen ook consequenties heeft voor de privacy met 
een veel breder potentieel publiek. Ook oordeelde de Nationale ombudsman dat het feit dat een 
ontvangstgerechtigde onjuiste dan wel onvolledige informatie verstrekt, het LBIO niet valt aan te 
rekenen.11 

 

Naamsbekendheid 
Het LBIO maakt voor haar externe voorlichting gebruik van brochures, het periodiek bericht en de 
website en een Google Adwords- en Display-campagne. Verder worden regelmatig presentaties 
gegeven door medewerkers van het LBIO. Het LBIO verzendt tweemaal per jaar een bericht waarin 
relevante informatie wordt gegeven en ontwikkelingen worden geschetst. Dit periodiek bericht gaat 
onder andere naar alle advocatenkantoren, juridische loketten, gemeentelijke sociale diensten en 
rechtbanken. Ook stakeholders van het bureau ontvangen deze berichten. Hiermee wordt het LBIO 
meer bekendheid gegeven en wordt nog duidelijker waar het LBIO voor staat. In het verslagjaar 
hebben medewerkers presentaties gegeven over de werkzaamheden en (on)mogelijkheden van het 
LBIO bij onder andere de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden en het juridisch 
loket te Den Haag. Door de website, de publicaties in de media, de periodieke berichten en de 
presentaties is het LBIO herkenbaar in de samenleving als de specialist voor het innen van 
onderhoudsbijdragen.  
  

Kwaliteit en deskundigheid  
Zoals uit de missie blijkt hecht het LBIO veel waarde aan de deskundigheid van de medewerkers. 
Belangrijk is dat zij goed gemotiveerd zijn en voor hun taak uitstekend toegerust. Zij zijn zich bewust 
van het belang van kwaliteit, deskundigheid en klantvriendelijkheid. Door regelmatig aandacht te 
besteden aan de missie van het LBIO blijven zij zich hiervan bewust. Medewerkers worden zoveel 
mogelijk betrokken bij de doelstellingen van het LBIO, zoals verwoord in de afdelingsplannen en 
(meer)jarenplannen en zij worden gestimuleerd om hun inbreng te blijven leveren aan de 
intensivering van de werkprocessen. De rol van de medewerker blijft dus zeer belangrijk en daarmee 
blijft de gewenste kwaliteit gewaarborgd. Het werk van de medewerkers kenmerkt zich door een 
hoge mate van zelfstandigheid. Door het bureau wordt aandacht besteed aan een klimaat waarin de 
capaciteiten van medewerkers optimaal worden benut en ontwikkeld.  
In het verslagjaar zijn regelmatig kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd op de werkwijze van de 
medewerkers. Hierbij wordt aandacht besteed aan het uniform werken, taalgebruik, taalvaardigheid, 
deskundigheid, klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. Naast deze controles gericht op de 
individuele medewerker, worden periodiek controles uitgevoerd op delen van het proces. De 
uitkomsten hiervan worden besproken met de medewerkers en, om te controleren of bepaalde 
punten na een dergelijke controle verbeteren, wordt nadien een controle op hetzelfde deelproces 
uitgevoerd. In sommige gevallen leidden de controles tot aanpassing in en verduidelijking van het 
primaire proces. Ook hebben de controles ertoe geleid dat een aantal medewerkers hun schriftelijke 
vaardigheden hebben verbeterd door een taaltraining bij een extern instituut.  
 

Voorkomen overname inning 
De laatste jaren is er veel aandacht voor het voorkomen van schulden bij de burger en het 
maatschappelijk verantwoord incasseren. Aangezien de wetgever bij de oprichting van het LBIO voor 
ogen heeft gehad dat de betalingen in principe onderling worden geregeld, is het ook voor het LBIO 

                                                           
11 O.a. rapporten 2003/370 en 2018/072 
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zaak dat dit zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Veelvuldig is gebleken dat er geen sprake is van 
betalingsonwil, maar van onduidelijkheid over betalingen (bijvoorbeeld over verrekening van gelden, 
de indexering, etc.), onduidelijkheid over waarom een bepaalde bijdrage is opgelegd door de 
rechter, een conflict met de alimentatiegerechtigde, etc. Aangezien het LBIO zichzelf niet alleen ziet 
als een incassobureau, maar het ook van groot belang acht de onderlinge betaling van alimentatie 
op gang te brengen dan wel te houden, wordt er veel aandacht besteed aan het traject voordat de 
inning wordt overgenomen; de zogeheten interventiefase. Klanten worden actief, zowel schriftelijk 
als telefonisch, geïnformeerd over de gevolgen en opslagkosten als het LBIO de inning dient over te 
nemen. Er is een interventieteam opgezet omdat dit werk andere vaardigheden vereist van de 
medewerkers dan het incassowerk. Het team heeft als doel in minimaal 70% van de zaken de 
overname van de inning te kunnen voorkomen. In 2018 heeft het LBIO in 73,8% van de gevallen het 
dossier in de interventiefase kunnen sluiten waardoor hoge kosten voor de klant en een verder 
oplopend conflict tussen de ex-partners voorkomen konden worden. In 2017 was dit nog 72,7%. 
Door de overname van de inning in meer zaken te voorkomen, voldoet het LBIO niet alleen aan zijn 
wettelijke maar ook aan zijn maatschappelijk belangrijke taak. Door minder vaak de inning over te 
nemen voldoet het LBIO aan de maatschappelijke opdracht maar een nadeel kan zijn dat er in de 
toekomst mogelijk minder inkomsten in de vorm van opslagkosten binnenkomen doordat er minder 
incassozaken zijn. Het LBIO heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid hierover reeds 
geïnformeerd.  
 

Dienstverlening aan de klant 
Het initiatief om het LBIO in te schakelen bij inning van alimentatie ligt in principe bij de klant. Het 
oordeel van de klant over de dienstverlening is dan ook zeer belangrijk voor het LBIO. Daarnaast is 
het oordeel van mediators, advocaten en Gemeentelijke Sociale Diensten van belang, aangezien zij 
klanten kunnen doorverwijzen naar het LBIO. Gebleken is dat klanten het op prijs stellen als zij op 
belangrijke momenten ook telefonisch worden geïnformeerd over hun zaak. Medewerkers van het 
LBIO worden daarom gestimuleerd om klanten naast de schriftelijke informatieverstrekking ook 
vaker telefonisch te informeren, waardoor een persoonlijk en efficiënt contact wordt gerealiseerd en 
de klant meer duidelijkheid kan worden verschaft. In de maandelijkse sturingscijfers worden daarom 
de uitgaande gesprekken per medewerker weergegeven, waardoor meer inzicht ontstaat in de mate 
waarin medewerkers de klant actief informeren over hun zaak. Ook wordt van medewerkers 
verwacht dat zij de klant trachten telefonisch te benaderen voordat de inning wordt overgenomen 
en ook hieraan wordt aandacht besteed in de maandelijkse sturingsinformatie. Ook nieuwe 
medewerkers wordt tijdens hun opleiding aangeleerd op bepaalde vaste momenten in het 
incassotraject telefonisch contact op te nemen met de klant. Hiertoe worden zij intensief begeleid 

et 
de klant met het oog op toegankelijkheid, informatieverstrekking, duidelijkheid en service staat bij 
het LBIO centraal. De doelstellingen in de afdelingsplannen, waar het gaat om een slagvaardige en 
voortvarende dossierafhandeling en het daarbij verstrekken van periodieke informatie worden dan 
ook scherp bewaakt.  
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7 Management van personeel 
Organisatiestructuur 

De organisatiestructuur van het LBIO is hieronder weergegeven.  
 

 
 
Zoals uit bovenstaande organogram blijkt, heeft het LBIO een platte organisatiestructuur. Hierdoor 
zijn er zeer beperkte doorgroeimogelijkheden voor de medewerkers van het LBIO. Wel wordt het 
doorgroeien van medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering naar het interventieteam 
gestimuleerd en worden er kansen geboden aan stagiair(e)s. Echter voor de interventie- en 
inningmedewerkers  de grootste groep  zijn de doorgroeimogelijkheden beperkt. Het LBIO én zijn 
medewerkers zijn er ook bij gebaat dat er bewuste carrièrekeuzes worden gemaakt door deze 
medewerkers. Indien medewerkers zijn uitgeleerd bij het LBIO dan worden zij actief gestimuleerd 
om een meer uitdagende functie bij een andere werkgever te zoeken. Ook is het LBIO sinds enige 
tijd e r 
publieke organisaties en heeft onder andere als doel onderlinge uitwisseling van medewerkers te 
stimuleren voor tijdelijke opdrachten of projecten. Op die manier krijgen medewerkers die dat graag 
willen de kans op detacheringsbasis nieuwe ervaringen op te doen bij collega-organisaties. In het 
verslagjaar zijn twee medewerkers van het LBIO gedetacheerd bij een andere organisatie.  
 

Zelfstandig functionerende teams  
Zoals hiervoor al is gebleken is de organisatiestructuur plat en zijn er relatief weinig leidinggevenden. 
De medewerkers van het LBIO worden door hun direct leidinggevende gestimuleerd om voor een 
groot deel zelfstandig te functioneren. Daarnaast worden ze gestimuleerd om mee te denken en met 
verbetervoorstellen te komen, waardoor onder andere verdere invulling aan een efficiënt 
interventie- en inningsproces kan worden gegeven, met als resultaat een laag aantal overnames van 
de inning en het omlaag brengen van de openstaande vorderingen. De leidinggevenden blijven 
uiteraard eindverantwoordelijk. Het managementteam zet de kaders neer waarbinnen de teams 
vrije keuzen kunnen maken.  
 

Directie

Interventieteam Inningteams Bedrijfsvoering

Staf
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Aannamebeleid 
De hoogte van het zakenbestand van het LBIO en het aantal inningverzoeken zijn bepalend voor de 
personele inzet. Vanwege het fluctuerende werkaanbod bij het LBIO worden de mogelijkheden van 
tijdelijke dienstverbanden zo optimaal mogelijk benut. Doel is een optimale inzetbaarheid van 
medewerkers in de organisatie te bereiken zodat snel kan worden ingespeeld op veranderende 
omstandigheden. Dit neemt niet weg dat bij het LBIO overgegaan wordt tot het verlenen van 
aanstellingen in vaste dienst. Voorwaarden daarvoor zijn dat, naast goed functioneren, de 
verwachtingen qua werkaanbod en de kwaliteiten en ambities van de medewerker dat 
rechtvaardigen. In 2018 zijn twee medewerkers, na een periode van tijdelijke dienstverbanden, in 
vaste dienst aangesteld.  
Bij de afdeling bedrijfsvoering en het interventieteam is een aantal nieuwe medewerkers 
aangetrokken. Een aantal medewerkers is uit eigen beweging vertrokken of heeft in goed overleg 
geen contractverlenging gekregen. Ook is in het verslagjaar wederom een aantal stagiair(e)s gestart 
bij het LBIO. Het werken met stagiair(e)s heeft in de eerste plaats een maatschappelijk belang. De 
stagiair(e) kan door de stageplaats nuttige praktijkervaring opdoen bij een zelfstandig 
bestuursorgaan. Het belang is ook wederzijds, want het LBIO kan de voordelen van een stagiair(e), 
o.a. de bescheiden stagevergoeding, maar ook een frisse nieuwe blik, benutten. Soms wordt een 
stagiair(e) verzocht een intern onderzoek te doen al dan niet in het kader van een 
(afstudeer)scriptie. Het komt tot slot regelmatig voor dat een stagiair(e) na afronding van de studie 
bij het LBIO in dienst wordt genomen.  
 

Inwerken van nieuwe medewerkers 
Bij het inwerken van nieuw medewerkers wordt ten aanzien van vooral het interventie- en 
inningwerk gerichte aandacht besteed aan de psychische belasting die dit werk met zich brengt. 
Gebleken is dat deze belasting verhoudingsgewijs zwaarder is dan gemiddeld bij vergelijkbare 
administratieve functies. Medewerkers krijgen te maken met klanten die problemen hebben met 
belangrijke gebeurtenissen in hun leven waar vaak heftige emoties bij gemoeid zijn; emoties 
omtrent geld, relaties en vaak ook kinderen. Het LBIO heeft hierdoor vaker dan gemiddeld te 
kampen met afvallers en het is dan ook van belang hier al in het selectietraject gericht aandacht aan 
te besteden. Naast de psychische belasting is gebleken dat nieuwe medewerkers moeite hebben het 
werk naar behoren te organiseren. Nieuwe medewerkers krijgen derhalve, nadat zij wat betreft de 
theoretisch noodzakelijke kennis volledig toegerust zijn voor het werk als interventie- of 
inning ordt aandacht besteed aan 
de eventuele psychische belasting en het omgaan met lastige telefoongesprekken. Daarnaast is er 
beleid ontwikkeld in het geval een medewerker van het LBIO zou worden bedreigd.  
 
Het LBIO vindt het belangrijk dat nieuwe interventie- en inningmedewerkers een goed beeld krijgen 
van de organisatie als geheel. Zij krijgen daarom een inwerkprogramma, dat start op de afdeling 
bedrijfsvoering. Nieuwe medewerkers wordt tijdens hun opleiding aangeleerd op bepaalde vaste 
momenten in het interventie- en incassotraject telefonisch contact op te nemen met de klant. 
Daarbij leren zij klanten professioneel en zakelijk, maar wel klantvriendelijk te benaderen. Buiten 
deze opleiding worden zij op de werkvloer verder begeleid door ervaren inningmedewerkers. Het 
LBIO geeft stagiair(e)s een apart inwerkprogramma op de werkvloer.  
 

Voorkomen ongewenste omgangsvormen 
ongewenste omgangsvormen staat periodiek op de agenda om de bewustheid 

hierover binnen het LBIO hoog te houden. Een groot gedeelte van de medewerkers werkt al vele 
jaren bij het LBIO. Er wordt gewerkt in een informele omgeving en medewerkers voelen zich vrij zich 
te uiten. Tegelijkertijd brengt dat het risico met zich mee dat medewerkers zich op de werkvloer 
vrijer gaan bewegen en er daardoor, bewust of onbewust, grenzen worden overschreden. In het 
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verslag jaar is dit punt weer op de agenda geplaatst en zijn de medewerkers hiervan bewust 
gemaakt in teamoverleggen.  
 

Personeelshandboek en huisregels 
Er is een personeelshandboek voor de medewerkers beschikbaar om hen meer zicht te geven in 
bepaalde regelingen, rechten en plichten. In dit handboek is ook het integriteitprotocol opgenomen. 
Dit protocol is door personeelszaken in samenwerking met medewerkers samengesteld. Dit 
personeelshandboek wordt standaard aan nieuwe medewerkers verstrekt, wordt periodiek 
geactualiseerd en is digitaal beschikbaar.  

De huisregels van het LBIO worden tevens periodiek onder de aandacht gebracht. De bestaande 
huisregels zijn in het verslagjaar ge-update in samenwerking met de ondernemingsraad. Hierna zijn 
ze onder de aandacht van de medewerkers gebracht.  

 
Beloningssystematiek 

De medewerkers van het LBIO zijn ambtenaren in de zin van de wet. Salariëring vindt plaats 
overeenkomstig de CAO voor rijksambtenaren, evenals de jaarlijkse periodieke verhogingen. Een 
verhoging wordt toegekend indien de medewerker in het verslagjaar kwalitatief en kwantitatief naar 
behoren heeft gefunctioneerd.  
In het geval een medewerker kwalitatief en kwantitatief goed functioneert en/of naast de reguliere 
werkzaamheden uitzonderlijke prestaties levert, kan deze in aanmerking komen voor de zogeheten 
bewuste beloning. Dit is een geldelijke beloning die door de directeur wordt toegekend. In het 
verslagjaar zijn enkele medewerkers bewust beloond.  
 
Daarnaast heeft het LBIO in het verslagjaar, net als in 2017, een beloning uitgekeerd aan iedere 
medewerker indien hij of zij zich voor een periode van 4 maanden niet ziek had gemeld. De 
vergoeding is ongeveer gelijk aan één maand basispremie ziektekostenverzekering voor 
medewerkers die 26 uur of meer werken. Medewerkers die 25 uur of minder werken, ontvingen 
daarvan de helft.  
 

Arbeidsomstandigheden 
Het scheppen van goede arbeidsomstandigheden voor de medewerkers levert in de regel een 
bijdrage aan een goed werkklimaat en hogere mate van medewerkertevredenheid. Er is in het 
verslagjaar derhalve veel aandacht besteed aan een goede arbeidsomgeving en een positieve 
werksfeer en werkomgeving. De werkplekken voldoen aan de gestelde eisen en alle bureaus zijn in 
hoogte verstelbaar. Waar nodig worden werkplekken voor individuele medewerkers aangepast, 
rekening houdend met de ergonomische wensen en eisen van betreffende medewerker. Hierbij valt 
te denken aan het in overleg met de bedrijfsarts en ergonoom aanbieden van andere bureaustoelen 
voor medewerkers met bepaalde lichamelijke klachten. Ook heeft het LBIO in het verslagjaar een 
aantal bureaus aangeschaft waar naast zittend ook staand aan gewerkt kan worden. 
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8 Management van middelen 
Het automatiseringssysteem 

Het primaire proces van het LBIO wordt volledig ondersteund door het automatiseringssysteem 
Tresa, een ERP-oplossing op basis van de systemen van softwareleverancier SAP. Dit systeem 

binnengekomen betalingen. Opslag van dossiers wordt zoveel als mogelijk digitaal gedaan, net als 
het uitwisselen van gegevens met derde partijen. 
 
De afgelopen jaren hebben aanpassingen in het bedrijfsvoeringsysteem (Tresa) gezorgd voor een 
goede performance. Ook technische upgrades van het softwaresysteem hebben gezorgd voor 
continuïteit, waarbij geprofiteerd kan worden van nieuwe ontwikkelingen bij de leverancier. In het 
verslagjaar was er sprake van een upgrade waarbij de volgende systemen werden aangepast; SAP 
systemen en applicatiesoftware (inclusief database en externe componenten), de ADS systemen en 
de contentservers.  
 
In 2018 zijn wederom functionele verbeteringen doorgevoerd waardoor medewerkers nog 
efficiënter hun werkzaamheden uit kunnen voeren. Het LBIO is volledig gedigitaliseerd en voldoet 
daarmee zeer tijdig aan de digitaliseringsopgave van het kabinet. Het enige punt waarvoor geldt dat 
nog niet volledig digitaal gecommuniceerd kan worden is de originele grosse. Klanten moeten nog 
steeds op basis van de wettelijke voorschriften de originele papieren versie toesturen aan het LBIO. 
Deze tegenwoordig al snel als overbodige administratieve lasten beoordeelde regelgeving zal naar 
verwachting van het LBIO op initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid een keer worden 
aangepast zodat een digitale grosse voldoet. 
 

De Baseline Informatie Beveiliging 
De Baseline Informatie Beveiliging LBIO (BIBL) is een belangrijk document dat onder andere de regels 
met betrekking tot de veiligheid van het gebruik van de PC, e-mail en internet regelt. De 
medewerkers nemen periodiek opnieuw kennis van deze regels. In het verslagjaar is de BIBL 
geoptimaliseerd in het kader van de AVG en opnieuw onder de aandacht van de medewerkers 
gebracht.  
 

Kantoorruimte 
Het LBIO heeft in het verslagjaar door heronderhandeling met de verhuurder van het kantoorpand 
en het verminderen van het gehuurde oppervlak een verlaging van de huisvestingskosten kunnen 
realiseren. De aangepaste indeling verbetert de onderlinge communicatie en samenwerking tussen 
de afdelingen. 
 

Kennismanagement 
Kennis en informatie zijn belangrijke middelen van een organisatie. Voor het LBIO is kennis zeker van 
belang nu het LBIO door de maatschappij gezien wil worden als specialist op het gebied van de 
inning van alimentatie. Daarnaast is het LBIO inmiddels expert op het gebied van het maken van 
alimentatieberekeningen. Er wordt om die reden veel aandacht besteed aan het waarborgen van het 
intellectuele kapitaal. Het vergaren, bijstellen en in stand houden van kennis is noodzakelijk. De 
medewerkers van het LBIO worden door het LBIO ondersteund bij het vergaren van de benodigde 
kennis.  
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9 Management van processen 
Telefonische bereikbaarheid 

De telefooncentrale en het kantoorautomatiseringssysteem zijn gekoppeld, waardoor de 
telefonische bereikbaarheid optimaal is. Middels een pop-up scherm kan direct het betreffende 
dossier van de klant worden geraadpleegd zodra een klant belt. Alle medewerkers werken met dit 
pop-up systeem. De ervaringen zijn positief en het blijkt een prima instrument te zijn om de klant 
beter van dienst te zijn. Het LBIO is voor zijn klanten zowel in de ochtend als in de middag 
telefonisch bereikbaar.  
 
Voor 2018 had het LBIO als doelstelling om van alle inkomende gesprekken minimaal 96% te 
beantwoorden. Over het jaar 2018 is een beantwoordingpercentage van 96,5% behaald, waarbij de 
telefoon binnen een halve minuut werd opgenomen. Inkomende telefoontjes die niet binnen 30 
seconden worden opgenomen, worden geregistreerd als onbeantwoord. In 2017 bedroeg het 
beantwoordingspercentage nog 97,7%. 
 

Administratieve organisatie en interne controle 
De administratieve organisatie (AO) en interne controle (IC) wordt geactualiseerd indien aanpassing 
van werkprocessen en/of werkmethoden worden ingevoerd. Met het oog op kwaliteitsverbetering 
worden door de kwaliteitsadviseurs en de afdelingshoofden dossiers op diverse deelprocessen 
gecontroleerd. Zo wordt duidelijk waar in de functiescholing aandacht voor moet zijn, zodat op een 
juiste, uniforme en effectieve wijze invulling wordt gegeven aan de werkzaamheden door de 
inningmedewerkers. Deze controle op dossierniveau zal deel blijven uitmaken van het werk van de 
kwaliteitsadviseurs.  
 

Betalingsregelingen  
De manier waarop het LBIO betalingsregelingen overeenkomt met de alimentatieplichtige is eind 
2017 gewijzigd. Dit heeft impact op het aantal van het OPK-product Inning Normaal. Dit product 
daalt sterk in het verslagjaar. 

stuurd. 

alimentatieplichtige en werden vervolgens 
maandelijks acceptgiro s verzonden in alle zaken waarin er sprake was van een dergelijke regeling. 
Het LBIO heeft echter besloten om een andere werkwijze te hanteren waarbij niet meer maandelijks 
acceptgirokaarten worden verstuurd. Met de nieuwe werkwijze wordt een betalingsregeling met de 
alimentatieplichtige overeengekomen. Hiertoe wordt intensief onderhandeld met de 
alimentatieplichtige. Doordat hij of zij expliciet akkoord gaat met het bedrag is de verwachting dat er 
beter betaald wordt dan wanneer het LBIO de betalingsregeling zonder overleg oplegt. Het LBIO 
verzendt de alimentatieplichtige vervolgens geen maandelijkse acceptgiro s meer, maar alleen een 
herinnering indien er een maand niet wordt betaald. Het aantal herinneringen ligt lager dan het 

, waardoor het OPK-product Inning Normaal lager wordt terwijl er meer werk 
nodig is. Het LBIO heeft in het verslagjaar overleg gevoerd met het ministerie van Justitie en 
Veiligheid over de kostprijs van dit product. Afgesproken is dat dit punt in 2019, bij de vaststelling 
van de nieuwe normaantallen en kostprijzen opgepakt zal worden.  
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Een maatschappelijk verantwoorde manier van incasseren 
De afgelopen jaren is de aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek toegenomen en is er 
meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord incasseren. Het LBIO heeft reeds jaren aandacht 
voor dit onderwerp wat onder andere blijkt uit het streven om zoveel mogelijk overname van de 
inning te voorkomen. Daarnaast is persoonlijk contact met de klant het uitgangspunt en het LBIO 
volgt de gedragswetenschappelijke inzichten bij de communicatie met de klant.  
 

Taaltrainingen 
In het verslagjaar zijn medewerkers die hun schriftelijke vaardigheden willen verbeteren in de 
gelegenheid gesteld hun grammatica- en spellingskennis op een hoger niveau te brengen door een 
taaltraining bij een extern instituut. Het ging om een digitale taalcursus met ondersteuning door een 
coach. De cursus werd thuis, in eigen tempo, gevolgd worden op een moment die de medewerker 
goed uit kwam.  

 
Internationale Inning Alimentatie 

Het incassoproces bij de afdeling Internationale Inning Alimentatie (IIA) is met de komst van de 
Europese Alimentatieverordening12, en het Haags Verdrag van 23 november 200713 meer gaan lijken 
op de werkwijze van een nationale alimentatiezaak vanaf het moment dat het LBIO de inning heeft 
overgenomen. Om die reden is aan het einde van 2017 een pilot gestart waarbij een deel van de 
werkzaamheden verricht worden door een medewerkster die voorheen alleen nationale 
alimentatiezaken behandelde. In het verslagjaar bleek dat dit tot positieve resultaten leidt en om die 
reden is er nog een medewerker van het nationale inningteam gedeeltelijk gestart met deze 
werkzaamheden. Mogelijk kunnen in de toekomst meer werkzaamheden worden overgedragen aan 
het nationale inningteam mits betreffende medewerkers voldoende kennis hebben van de 
verdragen en verordeningen. Hierdoor kan de flexibiliteit van de medewerkers vergroot worden.  

 

Bevragen Kamer van Koophandel 
Het LBIO heeft de mogelijkheid bij de Kamer van Koophandel gegevens uit het Handelsregister op te 
vragen omtrent een eigen onderneming van de alimentatieplichtige. Op basis van de huidige 
wetgeving kan het LBIO dit echter alleen op basis van de adresgegevens doen. Indien het adres van 
een onderneming niet bekend is, kan het LBIO geen gegevens opvragen. Vooral bij 
alimentatiegerechtigden kan dit tot onbegrip leiden. Het ministerie van Economische Zaken heeft op 
6 maart 2017 een wetsvoorstel ingediend waardoor het tevens mogelijk wordt om het 
Handelsregister op basis van het BSN te bevragen.14 Met deze uitbreiding verwacht het LBIO dat er 
vaker sprake zal zijn van een geslaagde inning van de alimentatie als de alimentatieplichtige een 
eigen bedrijf heeft. Wanneer het wetsvoorstel in zal gaan is nog onbekend. Dit punt kwam ook naar 
voren bij de ZBO evaluatie als verbeterpunt voor het proces van het LBIO.  

 

                                                           
12 Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het 
toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op 
het gebied van onderhoudsverplichtingen. 
13 Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere 
familieleden, 's-Gravenhage, 23-11-2007. 
14 Kamerstukken II 2016/2017, 34 687, p. 4. 

Document waarop ons KPMG rapport 1464939 19W00162572DHG d.d. 30 april 2019 (mede) betrekking heeft



22 
 

Rijksbrede Benchmark (RBB) 
Benchmarking is het vergelijken van en zoeken naar werkwijzen die leiden tot betere resultaten, met 
als doel het verbeteren van de bedrijfsvoering en daarmee van de prestaties van een organisatie. 
Juist in de publieke sector is deze vorm van afkijken gelegitimeerd aangezien er geen sprake is van 
concurrentie en er voor het merendeel wordt ondernomen met publieke middelen. Het 
benchmarkonderzoek vergelijkt organisaties onderling op verschillende onderdelen, zoals: kwaliteit, 
klanttevredenheid, besturing van processen, ziekteverzuim en kosten, met als doel alle 
deelnemende organisaties te laten leren van elkaar en op deze manier bepaalde werkwijzen te 
verbeteren. Jaarlijks wordt daartoe door de deelnemende organisaties op een aantal indicatoren 
gebenchmarkt. De uitkomsten worden in een challenge besproken met de bestuurders van de 
organisaties.  
Het LBIO participeert al sinds 2003 aan deze benchmark en zal dit in de toekomst naar verwachting 
blijven doen. De directeur heeft zitting in het bestuur van de RBB-groep. Ook in het verslagjaar 
namen stafmedewerkers en MT- Leren in uitvoering dag
participeerden in diverse workshops.  
 

Going Concern  
Bij het LBIO functioneren de teams voor een groot deel zelfstandig. Elke inningmedewerker is 
verantwoordelijk voor het eigen zaakbestand en bepaalt zelf de prioriteiten voor een bepaalde 
periode binnen de door de leidinggevende gestelde kaders. Voor een dergelijke manier van werken 
is het van belang dat zowel de medewerkers als de leidinggevenden zicht hebben op de behaalde 
resultaten per team en per individuele medewerker. Om die reden worden de leidinggevenden en 
de individuele medewerkers maandelijks gericht voorzien van gedetailleerde resultaten. Daarnaast 
wordt er dagelijks en wekelijks informatie verstrekt dat relevant is voor het werkproces.  
 
Door de uitgebreide informatie kunnen zowel de medewerker als de leidinggevende zien of de 
verwachte doelstellingen, zoals die aan het begin van het jaar in overleg met de individuele 
medewerker zijn vastgesteld, gerealiseerd zullen worden op basis van de op dat moment bekende 
gegevens. De teams krijgen maandelijks een op hun afdeling toegespitste rapportage waarin tevens 
de individuele resultaten te zien zijn. Het managementteam bespreekt maandelijks de LBIO-brede 
resultaten. Hierbij is aandacht voor de voortgang en eventuele knelpunten in het primaire proces. 
De uitkomsten van die bespreking worden opgenomen in de planning. Productie-, personele- en 
financiële informatiesystemen zijn op elkaar afgestemd waardoor een effectief sturingsinstrument 
beschikbaar is. Het daadwerkelijk gebruik van managementinformatie voor sturing van de processen 
wordt gestimuleerd. Op die manier zijn effecten en resultaten meetbaar (procesbewaking) en kan 
planmatig aan verbeteracties worden gewerkt (procesverbetering).  
 

Informatiebeveiliging  
nformatie 

beveiliging van de informatie(voorziening) worden gehanteerd. De maatregelen zijn hoofdzakelijk 
preventief van aard en waarborgen voornamelijk de exclusiviteit en de beschikbaarheid en juistheid 
van de informatievoorziening. Elke medewerker binnen het LBIO is verplicht kennis te nemen van 
het Personeelshandboek, waar de Baseline deel van uitmaakt. Nieuwe medewerkers ontvangen dit 
handboek nadat zij bij het LBIO aan de slag zijn gegaan. Jaarlijks worden de basisvoorzieningen 
geactualiseerd op grond van beleidsevaluatie, toetsing en marktontwikkeling en wordt het 
handboek opnieuw onder de aandacht gebracht van alle medewerkers. Dit jaar was er extra 
aandacht voor het updaten van de Baseline en het Personeelshandboek in verband met de AVG.  
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Verbetervoorstellen 
Zowel vanuit de medewerkers als vanuit de klanten en instellingen die met het LBIO in aanraking 
komen, kan het LBIO verbetervoorstellen ontvangen. In het verslagjaar zijn de ontvangen 
verbetervoorstellen intern besproken en hebben deze tot een aantal (proces)wijzigingen geleid.  
 

Risicomanagement 

 
 

9.12.1 Fraude 
Het LBIO ontvangt gelden van alimentatieplichtigen en betaalt deze door aan 
alimentatiegerechtigden. Om het risico op fraude bij deze doorbetalingen te mitigeren zijn er bij het 
invoeren van bankrekeningnummers altijd meerdere medewerkers nodig conform het vier-ogen 
principe. Dit vier-ogen principe wordt door het automatiseringssysteem van het LBIO afgedwongen. 
Daarnaast worden de handmatige doorbetalingen steekproefsgewijs gecontroleerd in de 
maandelijkse AO/IC-controles.  
 

9.12.2 Personeel 
Bij een aantrekkende arbeidsmarkt bestaat het risico dat het LBIO onvoldoende gekwalificeerde 
medewerkers kan aantrekken en/of behouden. De kans op het aantrekken van onvoldoende 
gekwalificeerde medewerkers acht het LBIO laag. Het LBIO besteedt veel aandacht aan het werven 
en selecteren van goede medewerkers en het HR-beleid is hierop aangepast. Er is extra aandacht 
voor het inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers vooral omdat gebleken is dat de 
psychische belasting van het werk hoger is dan bij vergelijkbare administratieve functies. Een goede 
toepassing van de arbeidsvoorwaarden betekent ook dat er veel aandacht wordt besteed aan de 
begeleiding van de individuele medewerker. Om het werken bij het LBIO aantrekkelijk te houden, 
kunnen medewerkers middels detachering via de Flexpool tijdelijk bij een andere organisatie 
werken. Door het huidige HR-beleid is er al jaren weinig verloop van de vaste medewerkers, waaruit 
blijkt dat het LBIO een aantrekkelijke werkgever is.  
 
Een ander risico dat bestaat wat betreft het personeel, is dat het werkaanbod verder zal teruglopen 
door een dalend aantal inningverzoeken. Het LBIO acht dit risico aanwezig en benut om die reden 
reeds de mogelijkheid van tijdelijke dienstverbanden om zo de optimale inzetbaarheid van 
medewerkers te bereiken. Hierdoor kan er snel worden ingespeeld op eventuele veranderende 
omstandigheden.  
 
Om het risico aangaande een tekort of een surplus aan medewerkers te mitigeren, dient het LBIO 
een hoge mate van omgevingssensitiviteit te realiseren. Hierdoor kan snel op veranderende 
omstandigheden worden ingespeeld.  
 

9.12.3 Financieel 
Het LBIO wordt gefinancierd op basis van de output die het levert. De egalisatiereserve mag 
maximaal 9% bedragen over de subsidieverlening van het boekjaar. Hierdoor bestaat het risico van 
een te laag eigen vermogen waardoor de solvabiliteit wordt beperkt. De impact hiervan is beperkt 
doordat bij een wijziging van taken door wetgeving het benodigde budget beschikbaar zal worden 
gesteld waardoor het niet noodzakelijk is dat het LBIO daar zelf vermogen voor vormt.  
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9.12.4 Negatieve publiciteit 
De kans op negatieve publiciteit is altijd aanwezig, zeker bij het onderwerp alimentatie. Dit 
onderwerp gaat immers veelvuldig gepaard met heftige emoties. Indien het LBIO negatief in de 
publiciteit komt, worden medewerkers onverwijld ingelicht over de publicatie en krijgen zij een 
instructie hoe zij hiermee om dienen te gaan in het geval de klant het noemt in een 
(telefoon)gesprek. De eventuele communicatie met journalisten wordt door de directeur van het 
LBIO gedaan in overleg met het managementteam en de beleidsadviseur. Indien nodig wordt een 
persverklaring opgesteld. 
 

9.12.5 De initiatiefwetsvoorstellen en de rol van het LBIO 
Het initiatiefwetsvoorstel herziening kinderalimentatie15 voorziet in een duidelijke rol voor het LBIO. 
Het LBIO krijgt een adviesrol zodat burgers die eraan twijfelen of de hoogte van de alimentatie (nog) 
wel juist is op laagdrempelige en onafhankelijke wijze geïnformeerd kunnen worden over de hoogte 
van de alimentatie. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen en kracht van wet verkrijgt en het 
aantal adviesaanvragen ineens fors zou toenemen, bestaat er een risico dat het LBIO onvoldoende 
gekwalificeerde medewerkers in huis heeft. Het risico hierop wordt beperkt doordat het LBIO al 
jaren alimentatieberekeningen maakt en er derhalve al zeer veel kennis in huis is. Het bijschakelen 
en inwerken van nieuwe medewerkers op dit proces kan derhalve in korte tijd worden gerealiseerd. 
Op deze manier kan het LBIO in de toekomst in een vloeiende beweging de nieuwe taak oppakken 
en naar behoren uitvoeren. Overigens ligt de behandeling van het wetsvoorstel voor zover bekend 
bij het LBIO momenteel stil.  
 

9.12.6 Informatietechnologie en beveiliging 
angezien de 

impact van IT-
van stagnatie van werkzaamheden door onderbreking van het berichtenverkeer beperkt is. In geval 
van onderbreking van het berichtenverkeer zal binnenkomende en uitgaande e-mail en het 
berichtenverkeer met andere organisaties zoals BPR worden vertraagd, maar kunnen medewerkers 
de aanwezige werkvoorraad gewoon verwerken zonder uitval van werktijd. Het 
bedrijfsvoeringsysteem van het LBIO (Tresa) is stabiel en ook hebben technische upgrades van het 
softwaresysteem gezorgd voor continuïteit. In de toekomst zal het LBIO de belangrijkste 
ontwikkelingen goed blijven volgen. Het LBIO heeft partijen beschikbaar die het LBIO en de 
werkzaamheden goed kennen en zo nodig kunnen adviseren.  
 
Wat betreft de beveiliging heeft het LBIO deskundige partijen in de arm genomen aangezien het als 
kleine organisatie onvoldoende mogelijk is zelfstandig volledig up-to-date te blijven. Periodiek wordt 
er getoetst op de mogelijkheid tot hacken en de medewerkers worden regelmatig gewezen op de 
Baseline Informatie Beveiliging LBIO (BIBL). Dit is een belangrijk document dat onder andere de 
regels met betrekking tot de veiligheid van het gebruik van de PC, e-mail en internet regelt. De 
medewerkers dienen regelmatig kennis te nemen van de geldende regels.  
 
Eventuele datalekken worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming gemeld bij 
de Autoriteit Persoonsgegeven. Tevens worden betreffende personen van wie de gegevens zijn 
gelekt tijdig geïnformeerd over de datalek. Als er een fout door een medeweker is gemaakt, wordt 
deze hierop aangesproken. 
 
Om het risico van cyberaanvallen te beperken en/of snel het hoofd te kunnen bieden, zijn een aantal 
producten aangeschaft en diensten afgenomen. Zo heeft het LBIO onder andere next generation 
firewalls met diverse functies om de beveiliging te waarborgen. Daarnaast zijn voorzieningen 

                                                           
15 Kamerstukken II 2014/2015, 34 154, nr. 2.
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genomen die voorzien in logging van toegang en/of pogingen daartoe. De diensten die worden 
afgenomen bij het externe beveiligingsbedrijf (QSight) bieden continue bewaking tegen 
cyberaanvallen en bij een eventuele externe aanval wordt direct ingegrepen. Tevens zijn voor 
interne dreigingen maatregelen genomen en is endpoint beveiliging ingezet ter voorkoming, 
signalering en logging van hedendaagse cyberdreigingen. 
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10 Waardering door het personeel 
Ziekteverzuim 

In het verslagjaar is het totale ziekteverzuim uitgekomen op 3,5%. De doelstelling van maximaal 5% 
is hiermee behaald. In 2017 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 4,0%. 
Het LBIO voert een gedegen verzuimbeleid met een vaste bedrijfsarts, een ergonoom en 
bedrijfsmaatschappelijk werker. In het verslagjaar is een nieuwe bedrijfsmaatschappelijk werker 
ingezet bij het LBIO. 
 
Conform de Wet Verbetering Poortwachter wordt aandacht gevestigd op het belang van een snelle 
re-integratie in het arbeidsproces. Het LBIO heeft voortdurend aandacht voor snelle re-integratie in 
het arbeidsproces door begeleiding en een passende fasering in de re-integratie.  
 

 2018 2017 2016 
Kort verzuim (< 7 dagen) 2,5% 2,3% 3,3% 
Middellang verzuim (7  42 dagen) 0,3% 0,5% 1,2% 
Lang verzuim (> 42 dagen) 0,8% 1,3% 0,5% 
Totaal 3,5% 4,0% 5,0% 

 
Gezondheid 

Een medewerkster van PZ heeft een aantal jaar geleden haar diploma behaald voor de 
beroepsopleiding Gewichtsconsulente. Vanaf eind augustus 2017 kunnen medewerkers op vrijwillige 
basis en onder werktijd begeleid worden door haar bij het afvallen en/of gezond(er) leren eten 
volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. De Gewichtsconsulente informeert de 
medewerkers over de schijf van vijf en helpt ze bij het ontwikkelen van een eetpatroon waarbij 
aandacht is voor de verhouding calorieën, eiwitten, onverzadigd vet, verzadigd vet, koolhydraten en 
vezels. In het verslagjaar zijn 12 medewerkers begeleid door de Gewichtsconsulente. 
 

Aandacht voor de eigen ontwikkeling van de medewerkers 
Het LBIO biedt intern functie gerelateerde opleidingen en telefoontrainingen. Hiernaast zijn er voor 
de medewerkers tevens budgetten en andere faciliteiten beschikbaar indien zij een opleiding willen 
volgen of anderszins aan de eigen ontwikkeling of ontplooiing willen werken. Een aantal 
medewerkers maakte in het verslagjaar gebruik van de opleidingsfaciliteiten, een ontwikkeling die 
reeds jaren door de leidinggevenden wordt gestimuleerd. Ook heeft een aantal medewerkers een 
taaltraining gevolgd.  
 

Medezeggenschap  
In het verslagjaar is de samenstelling van de OR gewijzigd. De OR komt op voor de belangen van de 
medewerkers. Met het oog op de continuïteit van het LBIO wordt met de directeur regelmatig 
gesproken over het functioneren van het bureau. De overleggen tussen OR en directeur worden niet 
alleen als constructief ervaren, maar verlopen in een prettige en open sfeer. Daarnaast voert de OR 
ook onderling overleg. Hetgeen besproken is tijdens de onderlinge overleggen en tijdens de 
overleggen met de directeur wordt door de OR per e-mail met de medewerkers gecommuniceerd.  
  

Flexpool Publieke Sector 
 

door en voor publieke organisaties heeft als doel de onderlinge uitwisseling van medewerkers te 
stimuleren voor tijdelijke opdrachten en projecten mogelijk met de kans op een aanstelling bij een 
andere organisatie.  
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kennis en wordt nieuwe kennis toegevoegd.16 
Medewerkers wordt hiermee de kans geboden om nieuwe ervaringen op te doen bij collega-
organisaties. Voor het LBIO is het verder voordelig dat voor tijdelijke opdrachten medewerkers van 
andere organisaties kunnen worden aangetrokken waardoor minder of geen duurdere externe 
partijen hoeven te worden ingehuurd. In het verslagjaar zijn twee medewerkers gedetacheerd bij 
een collega-organisatie.  
 

Collectieve arbeidsongeschiktheid- en nabestaandenverzekering 
De afgelopen jaren zijn de vangnetten vanuit de overheid rondom arbeidsongeschiktheid en 
nabestaandenuitkeringen versoberd. Ook het pensioenfonds ABP heeft de ANW 
compensatieregeling afgeschaft. Het LBIO heeft de medewerkers in het verslagjaar de mogelijkheid 
gegeven een semi collectieve verzekering af te sluiten om zich zo te verzekeren tegen een aantal 

was hierbij sprake van een blanco 
acceptatie, dus zonder medische keuring. Een aantal medewerkers heeft een dergelijke verzekering 
afgesloten.  
  

                                                           
16 https://www.flexpoolpubliekesector.nl/ 
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11 Waardering door de klanten 
De klanttypen bij het LBIO 

Het oordeel van de klant is van groot belang voor het LBIO omdat dit bepalend is voor de betekenis 
van de organisatie in de maatschappij. Het initiatief om het LBIO in te schakelen ligt altijd bij de 
klant. De resultaten die het LBIO behaalt, moeten derhalve voldoen aan de behoefte van de klant.  
De klanten van het LBIO zijn te verdelen in de volgende categorieën:  

de individuele burger of de rechtspersoon die namens die burger aanspraak maakt op een 
onderhoudsbijdrage en problemen ondervindt bij de inning daarvan; 
de burger die op de betaling van een bijdrage wordt aangesproken. 

 
In de relatie tussen deze klantgroepen en het LBIO staat de naleving van de onderhoudsverplichting 
centraal. Ondanks dat er een duidelijk onderscheid te maken is in het type klant zou de 
dienstverlening van het LBIO zowel alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde moeten 
aanspreken. De klanten dienen een grote mate van deskundigheid en klantgerichtheid te ervaren bij 
de behandeling van hun dossier. Veel aandacht wordt dan ook gegeven aan toegankelijkheid, 
informatieverstrekking en service.  
 

Klanttevredenheidsonderzoek 
Periodiek laat het LBIO een klanttevredenheidonderzoek uitvoeren door een onafhankelijk bureau. 
Hierin worden vragen gesteld die in de interviews met klanten bepalend zijn voor het meten van de 
algehele tevredenheid over de manier van werken van het LBIO. Die vragen hebben betrekking op 
zaken als effectiviteit, kwaliteit, informatie en houding van de medewerkers. Rond de jaarwisseling 
van 2017-2018 vond het meest recente onderzoek plaats waarvan de resultaten inmiddels bekend 
zijn. Voorheen werden de vragen telefonisch uitgevoerd (CATI-methode). Deze keer is ervoor 
gekozen om het onderzoek online uit te voeren. Redenen hiervoor zijn dat de respons bij 
telefonische interviews de afgelopen jaren gedaald is en dat de groep Internationale 
betalingsplichtigen telefonisch moeilijk bereikbaar bleek te zijn. Zo werden in het vorige onderzoek 
11 interviews gehouden binnen deze productgroep, terwijl een minimum van n=40 vereist is om 
betrouwbare uitspraken per groep te kunnen doen. Dit jaar zijn de minimaal vereiste aantallen met 
de nieuwe methode wel gehaald. Bekend is dat bij online afgenomen tevredenheidsonderzoeken 
respondenten over het algemeen de neiging hebben om hun ontevredenheid sterker uit te drukken 
dan bij telefonische of face-to-
vergelijking met de cijfers van eerdere onderzoek niet goed mogelijk.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat betalingsplichtigen net als in voorgaande jaren de structurele neiging 
hebben de werkwijze van het LBIO minder goed te beoordelen dan ontvangstgerechtigden. Deze 
ontevredenheid wordt echter geflatteerd door het feit dat veel betalingsplichtigen het niet eens zijn 
hun alimentatieplicht. Klanten die het niet eens zijn met de betalingsplicht zijn minder tevreden over 
de manier van werken van het LBIO dan klanten die het wel eens zijn met de betalingsplicht.  
 
Verder bleek dat een meerderheid van de klanten (zeer) tevreden is over de werkwijze van het LBIO. 
De klanten zijn vooral tevreden als het gaat om het invulgemak van de formulieren, de duidelijkheid 
die het LBIO biedt in de wederzijdse verwachtingen, de begrijpelijke brieven en de mate waarin het 
LBIO zich aan afspraken houdt. Aspecten waarover klanten minder tevreden zijn, zijn de 
betrouwbaarheid van de organisatie en het begrip tonen voor de situatie en de mate waarin het 
LBIO zich objectief opstelt. Deze uitkomsten komen globaal overeen met de resultaten van de eerder 
gehouden telefonische tevredenheidsonderzoeken.  
 

Document waarop ons KPMG rapport 1464939 19W00162572DHG d.d. 30 april 2019 (mede) betrekking heeft



29 
 

Klachtzaken  
Het totaal aantal ingediende klachten in 2018 is met 266 vergelijkbaar met het cijfer van 2017 (264). 
Van de ingediende klachten zijn in 2018 27 klachten in alimentatiezaken formeel afgehandeld. Voor 
2017 bedroeg dit cijfer eveneens 27. Het aantal vereenvoudigd afgehandelde klachten bedroeg 239 
(2017: 237). De directe inzet van kwaliteitsadviseurs op de afdelingen inning en interventie is 
daarmee ook het afgelopen jaar van waarde gebleken. Ook in 2018 waren zij dagelijks actief op de 
afdelingen interventie en inning met het geven van adviezen met het oog op kwaliteitsverbetering in 
de dossierbehandelingen. Interventiemedewerkers en medewerkers inning maken sneller en vaker 
dan voorheen gebruik van de expertise van de afdeling kwaliteit. 
 

Afgehandelde formele klachten 2018 2017 2016 
Alimentatie 26 27 18 
Internationale alimentatie       1       0   0 

 
Hieronder worden de klachtgronden voor alimentatiezaken weergegeven.  
 

Klachtgronden 2018 2017 2016 
Over de bejegening:    
Gegrond 0 0 0 
Ongegrond/geen oordeel 1 0 1 
    
Over toepassing wet/beleid:    
Gegrond 2 2 1 
Ongegrond/geen oordeel 25 28 19 
    
Over het geven van informatie    
Gegrond 0 2 2 
Ongegrond/geen oordeel 1 0 0 
    
Over de snelheid    
Gegrond 0 0 0 
Ongegrond/geen oordeel 0 0 0 

 
Doorbetaling gelden 

Het betalen van de onderhoudsbijdrage staat centraal bij het LBIO. Het is het alimentatiebureau er 
alles aan gelegen om te zorgen dat de onderhoudsbijdrage wordt betaald en vervolgens zo snel 
mogelijk wordt doorbetaald. Daarmee voldoet het dan optimaal aan de wensen van de klant. Het 
bureau heeft een optimale snelheid van doorbetalen van gelden aan alimentatiegerechtigden. In 
principe worden de meeste gelden automatisch bestemd. Deze automatisch te bestemmen gelden 
worden altijd binnen twee werkdagen doorbetaald. Wat betreft de handmatig te bestemmen gelden 
heeft het LBIO een hoge doorbetalingsgraad gerealiseerd door 99,3% van deze gelden binnen twee 
werkdagen door te betalen. In 2017 was dit nog 98,7%. 
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12 Waardering door de maatschappij 
Maatschappelijke taak van het LBIO 

Zoals in de missie van het LBIO staat beschreven hecht het LBIO veel waarde aan zijn 
maatschappelijke functie. Het bureau is specialist op het gebied van de inning van alimentatie en het 
uitgangspunt is een efficiënte, effectieve en klantvriendelijke taakuitvoering tegen zo laag mogelijke 
kosten. Het LBIO beoogt een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving door 
duidelijkheid te verschaffen in kwesties betreffende onderhoudsbijdragen. De waarde van het LBIO 
voor de samenleving ligt in een adequate en zorgvuldige uitvoering van de bij wet opgedragen taken 
op het gebied van nationale en internationale kinder- en partneralimentatie. Daarnaast wordt het 
LBIO veelvuldig benaderd door mensen die vragen hebben over alimentatiekwesties en aanverwante 
onderwerpen.  
 

Betaling door interventie 
In de wet wordt ervan uitgegaan dat de betaling in eerste aanleg de verantwoordelijkheid is van de 
alimentatiegerechtigde en alimentatieplichtige. Dit grondbeginsel van de wetgever heeft bij de 
uitvoering van de taken van het LBIO een centrale plaats. Het LBIO heeft zichzelf als doelstelling 
gesteld om in minimaal 70% van de inningverzoeken de betalingen op gang te brengen zonder dat 
de inning hoeft te worden overgenomen en de klant derhalve geen kosten in rekening werd 
gebracht.  
 
In het verslagjaar stimuleerde het LBIO zoals ook al eerder in dit verslag genoemd in 73,8% van het 
aantal verzoeken de onderlinge rechtstreekse betaling door een korte interventie. In deze gevallen 
hoefde het LBIO de inning niet over te nemen en werd de achterstand binnen enkele weken alsnog 
onderling rechtstreeks betaald door de tussenkomst van het LBIO. De ontstane betalingsachterstand 
werd op deze wijze snel opgelost waardoor het dossier snel kon worden gesloten. Het LBIO wijst 
door deze methode ouders en/of ex-partners direct op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 
ten aanzien van het voldoen aan de wettelijke alimentatieplicht en voorkomt dat 
alimentatieplichtigen onnodig in de schulden komen. Dit verhoogt de waarde van het LBIO voor de 
maatschappij. 
 

Informatieverstrekking 
Het LBIO verspreidt regelmatig periodieke berichten aan stakeholders zoals advocatenkantoren, 
Gemeentelijke Sociale Diensten, rechtbanken en juridisch loketten. Door deze actieve 
informatieverstrekking omtrent de taken en mogelijkheden van het LBIO zal een breder publiek 
bereikt worden en wordt de naamsbekendheid vergroot. In het verslagjaar zijn er tevens 
presentaties gegeven door medewerkers van het LBIO bij het juridisch loket Den Haag en de 
Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden 
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13 Resultaten primair proces   
Alimentatie 

Het aantal alimentatiegerechtigden dat in het verslagjaar het LBIO verzocht om de inning van de 
alimentatie over te nemen (9.799) is in het verslagjaar ongeveer gelijk gebleven vergeleken met 
2017 (9.766).  
 
In 73,8% van het aantal verzoeken kwam de betaling na interventie door het LBIO alsnog tot stand 
en hoefde het LBIO niet over te gaan tot inning (vorig jaar was dit 72,7%). Daarmee zorgde de 
bemiddeling van het LBIO ervoor dat de rechtstreekse betalingen door de alimentatieplichtige aan 
de alimentatiegerechtigde weer op gang kwamen.  
 
Het totale zakenbestand alimentatie daalde iets tot 11.058 zaken (vorig jaar waren dit 12.166 
zaken). Het aantal zaken waarbij de inning diende te worden overgenomen bedraagt 2.569 stuks. In 
2017 was dit ongeveer gelijk (2.663 stuks).  
 
Doordat het LBIO de laatste jaren in steeds meer zaken de onderlinge betalingen op gang heeft 
kunnen krijgen waardoor de inning niet hoefde te worden overgenomen is het inningresultaat 
gedaald van 19,4 miljoen in 2017 18,9 miljoen in het verslagjaar.  
 
De gevorderde alimentatie daalt fors vergeleken met 2016 en 2017. Hieruit blijkt duidelijk dat het 
LBIO sinds een aantal jaar minder zaken binnen krijgt en daarnaast minder zaken hoeft over te 
nemen doordat de bemiddeling succesvol is. 
 

Internationale Inning Alimentatie 
Het aantal verzoeken om inning in Nederland is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2017 
terwijl het aantal verzoeken om inning in het buitenland iets steeg. Verder nam het inningresultaat 
zowel in Nederland als in het buitenland toe.  
 

Ouderbijdragen jeugdzorg 
Het inningresultaat bij Ouderbijdragen bedraagt 377.000. De openstaande vordering daalt doordat 
het LBIO de laatste 4 jaar, na overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid oninbare 
vorderingen afboekt.   
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Zaakbestanden, resultaten en OPK-productie 
 
Alimentatie 2018 2017 2016 
Zaakbestand     
Verzoeken overname inning  9.799 9.767 10.275 
Overname inning  2.569 2.663 3.459 
Geen overname inning 7.230 7.104 6.816 
Aantal inningzaken per 31 dec  11.058 12.166 13.327 
    
Resultaten     
Wijziging op de vordering alimentatie 12,5 milj.   
Inningresultaat    
Openstaande vordering per 31 dec    
Resultaat opslagkosten    
    
OPK-productie    
Verzoeken ontvankelijk 8.439 8.487 8.867 
Verzoeken niet-ontvankelijk 1.360 1.280 1.408 
Normale inning  14.638 18.138 21.251 
Loonbeslag  4.683 5.571 6.379 
Deurwaarder 917 805 728 
 
Internationale Inning Alimentatie 2018 2017 2016 
Zaakbestand     
Verzoeken om inning in Nederland 354 348 312 
Verzoeken om inning in buitenland 162 153 200 
Zaakbestand ontvangstzaken 1.831 1.753 1.671 
Zaakbestand verzendzaken 1.494 1.498 1.542 
    
Resultaten     
Ontvangstzaken    
Wijziging op de vordering alimentatie in Nederland    milj. 
Inning door het LBIO  .  
Openstaande vordering per 31-12    
    
Verzendzaken    
Wijziging op de vordering alimentatie in het 
buitenland 

 
3 milj. 

 
 

 
 

Inning in het buitenland 5 milj.   
Openstaande vordering per 31-12    
    
OPK-productie    
Aanmelding ontvangstzaken 354 348 312 
Aanmelding verzendzaak 162 153 200 
Normale inning 2.268 2.825 3.287 
Procedure 54 89 72 
Loonbeslag 525 465 287 
Deurwaarder 47 61 49 
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Ouderbijdragen  2018 2017 2016 
Resultaten      
Geïnde gelden  7.000   
Openstaande vordering per 31-12     
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