
 
 
 
 
 
De Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 zijn ter advisering aan  
de cliëntenraad voorgelegd. 
In de bijeenkomst van 26 september 2019 zijn de beleidsregels aan de orde geweest. 
 
 
Deze beleidsregels vervangen de Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ. 
 
Met deze beleidsregels geeft het college invulling aan de bevoegdheid tot terugvordering en kwijtschelding 
ingevolge de Participatiewet. Dat geldt ook voor de bevoegdheid tot terugvordering en kwijtschelding in het 
kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
(IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
(IOAZ).  
Het terugvorderen van een uitkering is door de wetgever benoemd als een bevoegdheid. Hieruit volgt dat het 
college zelf beleid maakt voor terugvordering en invordering.  
 
De financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) ondergaat een 
wijziging waarmee gemeenten vanaf 1 januari 2020 ook volledig financieel verantwoordelijk worden voor de 
terugvordering van verstrekte leningen in het kader van het Bbz 2004. Hierbij wordt de terugvorderings-
verplichting voor gemeenten omgezet in een terugvorderingsbevoegdheid voor gemeenten (met uitzondering 
van fraudevorderingen).  
Door deze beleidsregels voortaan ook van toepassing te verklaren op terugvorderingen in het kader van het Bbz 
2004 wordt aan deze bevoegdheid tot terugvordering bij (ex)zelfstandigen nadere invulling gegeven.  
 
Bij deze aanpassing van de beleidsregels is alsnog invulling gegeven aan de mogelijkheid tot verrekening van  
in de voorafgaande 3 dan wel 6 maanden ontvangen middelen met de uitkering / algemene bijstand. 
Voorts wordt de aflossingscapaciteit voortaan bepaald op 5 % van de toepasselijke bijstandsnorm in plaats van 
6%. Hiermee wordt aangesloten bij de oproep van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
om - vooruitlopend op de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet - voortaan bij de verrekening van schulden met 
een bijstandsuitkering, een beslagvrije voet te hanteren ter hoogte van minimaal 95% van de van toepassing 
zijnde bijstandsnorm (zie Kamerbrief van 13 februari 2019, 2019-0000016204). 
 
Er zijn geen opmerkingen en de cliëntenraad kan zich hierin vinden. 
 
 
Advies: 
De cliëntenraad stemt in met de voorgestelde Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 
2020. 
 
Bergen op Zoom, 26 september 2019. 
 
de secretaris,                                                 de voorzitter, 
 
 
 
de heer G. de Heer                                        mevrouw G.J. Brouwer-van Beelen 


