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MGGR 

De heer Carl De Decker 
Gemeenteraadslid 

Contactpersoon  

Yasin Akyil 
09/2665250 

Datum  

26 oktober 2022 

Uw kenmerk 
- 
Ons kenmerk 
- 

Betreft: uw schriftelijke vraag 2022_SV_00492 betreffende terugvorderingen 

 
  

 
Geachte raadslid De Decker 

Beste Carl 

 

Hieronder vindt u het antwoord terug op uw schriftelijke vraag betreffende de 

terugvorderingen. 

 

Vraag: 

 

Wat is het totale bedrag dat teruggevorderd diende te worden in 2021 en in de 
eerste zesmaanden van 2022 ? 

Wat is het percentage dat effectief geïnd wordt ? 

 

Antwoord: 

 
Voor cijfers omtrent het globale terugvorderingslandschap, verwijzen we naar de 
jaarlijkse rapportering debiteurenbeheer (GR 27/06/22).  

http://www.stad.gent/
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de omvang van de jaarlijkse 

terugvorderingen van financiële hulpverlening. 

 

 
 Terugvorderingen omvatten hoofdzakelijk:  
 
- Terugvordering van leefloon, waarvan de grondslag doorgaans ligt in het feit 
dat er geen rechten meer zijn door bv. een gewijzigde gezinssamenstelling in het 
kader van meerekenbaar inkomen enz.  

- Terugvordering van steun in speciën : dit omvat betalingen aan cliënten voor 
specifieke kosten zoals bv. een huurwaarborg, voorschotten enz. waarbij 
terugvordering inherent aan de toekenning van deze steun is verbonden.  

- In beperkte mate terugvordering van steun en bijdragen op basis van de wet 
van 2/04/65, zijnde teruggevorderde betalingen aan derden voor 
diensten/leveringen aan cliënten zoals hospitalisatiekosten, vervoerskosten enz.  

 

In een gering aantal gevallen ontstaan terugvorderingen ten gevolge van fraude 

in hoofde van de cliënt (gemiddeld 120 dossiers per jaar). In 2021 werden 671 

vorderingen opgemaakt ten gevolge van fraude op een totaal aantal vorderingen 

van 7.302). 

 

Een cijferoverzicht van de laatste 5 jaar leert ons dat het gemiddelde 

inningspercentage over de 5 jaar heen bij deze categorie van vorderingen laag is 

nl. 9,8%.  De verklaring voor het lage inningspercentage, ondanks de korte 

opvolging via alle mogelijke stappen,  is vooral te wijten aan de grootte van de 

teruggevorderde bedragen ten opzichte van het maandelijkse afbetalingsbedrag/ 

vermogendheid van de debiteuren.  Daarnaast speelt ook de vindbaarheid van de 

schuldenaren een rol.  

 

http://www.stad.gent/
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Graag geven we dan ook meer detail inzicht en verduidelijking bij deze cijfers.  

 

In absolute cijfers: 

 

 

 

Nuancering: 

 

Deze cijfers dienen als volgt genuanceerd te worden: 

- Bovenstaande cijfers geven aantal vorderingen weer. Dit staat niet gelijk 

aan het aantal debiteuren.  Een debiteur kan immers meerdere 

vorderingen hebben. 

In totaal spreken we hier over 604 unieke debiteuren. 

http://www.stad.gent/
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- Na het bekomen van een vonnis door de bevoegde rechtbank, wordt het 

dossier voor uitvoering overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.  De te 

innen hoofdsom + kosten worden via maandelijkse afbetalingen in handen 

van de gerechtsdeurwaarder geregeld.   Pas na het volstorten van alle 

bedragen, sluit de gerechtsdeurwaarder het dossier af en worden geïnde 

gelden in totaliteit aan onze diensten overgemaakt. Dit verklaart waarom 

het inningspercentage hoger wordt naarmate de vorderingen ouder zijn: 
 

 

 

Verfijning: 

De cijfers kunnen als volgt verfijnd worden: 

- 11 % van de vorderingen zijn intussen opgenomen in een collectieve 

schuldenregeling.   

 

Er zijn twee scenario’s: 

 

• Er is voor de debiteur in kwestie reeds een lopende collectieve 

schuldenregeling.   

De fraudevorderingen worden als boedelschuld opgegeven en 

wij attenderen de schuldbemiddelaar op het feit dat de 

vorderingen het gevolg zijn van sociale fraude, wat 

beëindiging van de lopende collectieve schuldenregeling kan 

tot gevolg hebben. 

• In de periode tussen het confrontatiegesprek en de effectieve 

hoorzitting vraagt de debiteur een collectieve 

schuldenregeling aan, waarmee doelbewust gepoogd wordt 

om de schulden op te laten nemen in een kwijtscheldbare 

massa na beëindiging van deze procedure. 

http://www.stad.gent/
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- 11% van de vorderingen worden huidig opgevolgd door de juridische 

dienst van het departement W&S omdat de debiteuren in kwestie beroep 

hebben aangetekend tegen de beslissing van de Arbeidsrechtbank.  
 

- Voor 12 % van de vorderingen is intussen een vonnis bekomen. Het dossier 

wordt door de raadsman opgevolgd tot er uitvoering van het vonnis kan 

gestart worden (uitgesteld omdat er bv lopende afbetalingen zijn, er geen 

invorderbaar adres is etc.). 

 

- Voor 27% van de vorderingen is er een vonnis bekomen en volgt de 

gerechtsdeurwaarder de uitvoering op. 

 

- Voor 17 % van de vorderingen is er een lopende gerechtelijke procedure 

maar is er nog geen vonnis bekomen. 

 

- Voor 22 % van de vorderingen is er nog geen gerechtelijke procedure 

opgestart hetzij omdat er maandelijks afbetalingen zijn hetzij omdat de 

debiteur geen invorderbaar adres heeft. 
 

Aanvullend: 

 

• Fraudevorderingen omvatten quasi uitsluitend gesubsidieerd leefloon.  

Teruggevorderde bedragen dienen gerapporteerd te worden en vloeien 

terug naar de subsidiërende overheid. 

 

• De terugvorderingsflow wordt nauwgezet gevolgd. In geval van niet 

betaling wordt altijd onmiddellijk een gerechtelijke 

invorderingsprocedure gestart. 

 

• In geval van ernstige fraude worden alle middelen (inclusief uitwinning) 

ingezet teneinde inning te bekomen.   
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• De verklaring voor het lage inningspercentage is vooral te wijten aan de 

hoegrootheid van de teruggevorderde bedragen ten opzichte van het 

maandelijkse afbetalingsbedrag/ vermogendheid van de debiteuren. 

Lage maandelijkse afbetalingsbedragen worden regelmatig eveneens 

door de rechtbank toegekend.  Wij merken in uitvoering van een vonnis 

door de gerechtsdeurwaarder dat de financiële draagkracht van deze 

debiteurengroep onvoldoende is om tot een hoger effectieve inning te 

komen. 

Daarnaast beschikt een deel van deze debiteuren over een 

oninvorderbaar of geen adres (is ambtshalve afgevoerd oid.) waardoor 

effectieve invordering onmogelijk is.  

 

• De sanctie bij vastgestelde fraude bestaat uit het toepassen van een 

schorsingsperiode van steun gedurende 1 tot 3 maanden (in uitzonderlijke 

gevallen gedurende een langere periode). 

 

Conclusie:   

We putten de beschikbare mogelijkheden uit en zijn beperkt door: de 

vindbaarheid van deze schuldenaren, de draagkracht en de geoorloofde 

manieren om zich tegen schuldeisers te beschermen. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Rudy Coddens 

Schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, 

Seniorenbeleid en Financiën 
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