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In dit hoofdstuk leert u wat er komt kijken bij het online invullen en versturen van een aanvraag voor
inning van een alimentatie bij het LBIO, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Hierbij
maakt u kennis met de website van het LBIO: lbio.nl.
Wat is alimentatie?
Gaat u scheiden en heeft u kinderen tot 21 jaar? Dan is de niet verzorgende ouder verplicht om
financieel voor hen te zorgen. Soms moet er ook betaald worden voor het onderhoud van de expartner. Alimentatie is een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na een
echtscheiding. Er zijn twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie.
Kinderalimentatie is bedoeld voor het levensonderhoud van kinderen. Partneralimentatie is bedoeld
voor het levensonderhoud van de ex-partner.
U regelt de alimentatie met uw ex-partner. Komt u er samen niet uit? Dan beslist de rechter. De rechter
stelt dan een bedrag per maand voor het kind en/of de ex-partner vast. De uitspraak van de rechter
wordt vastgelegd in een document. Dit document heet een beschikking of grosse.
Wanneer vult u een aanvraag inning alimentatie in?
Het kan voorkomen dat de alimentatie -om wat voor reden dan ook- niet of slechts voor een gedeelte is
betaald. Degene die recht heeft op de alimentatie kan dan, onder bepaalde voorwaarden, bij het LBIO
een aanvraag inning alimentatie indienen. Aan het indienen van een digitale aanvraag inning
alimentatie zijn de volgende voorwaarden verbonden:
•
•
•

•

De bijdrage voor de alimentatie moet door de rechter zijn vastgesteld en u moet de
beschikking/grosse daarvan aan het LBIO kunnen laten zien en geven.
Een aanvraag inning alimentatie kan gedaan worden vanaf de 5e dag van de maand die al vooraf
betaald had moeten zijn. En de betalingsachterstand moet minimaal €10,- zijn.
De betalingsachterstand mag niet ouder zijn dan 6 maanden (de achterstand die het LBIO voor u kan
innen). Tenzij de rechter een uitspraak met terugwerkende kracht heeft uitgesproken. Eventueel
teveel betaalde alimentatie moet dan mogelijk terugbetaald worden.
De betalingsplichtige moet op de hoogte zijn gesteld van het bankrekeningnummer waarop hij of zij
de alimentatie over kan maken.

De aanvraag kan ingediend worden op de website van het LBIO.
Wat doet het LBIO?
Het LBIO is het incassobureau van de overheid voor het innen van kinderalimentatie en van
partneralimentatie. De organisatie werkt in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid. De
dienstverlening van het LBIO is gratis voor diegene die de alimentatie ontvangt. Is de aanvraag juist en
volledig dan kan het LBIO de alimentatie vorderen bij degene die moet betalen.
De website lbio.nl
Op lbio.nl staat veel informatie over alimentatie. U kunt er lezen wat het LBIO voor u kan doen. De
website bevat niet alleen informatie. U kunt via de site ook online uw zaken regelen met het LBIO.
Zoals het indienen van een aanvraag inning alimentatie.
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Invullen van de aanvraag inning alimentatie via de website van LBIO: wat heeft u nodig?
Wilt u een aanvraag inning alimentatie invullen en versturen via de website van het LBIO? Dan heeft u
het volgende nodig:
•

Een computer, laptop, tablet of mobiel met een veilige internetverbinding.

•

De originele uitspraak van de rechter: de beschikking/grosse.

•

Uw bankafschriften waarop de alimentatie wordt betaald.

Welke stappen horen bij het invullen van de aanvraag inning alimentatie bij het LBIO?
Het online invullen en invullen en versturen van de aanvraag inning alimentatie via lbio.nl gaat in een
aantal stappen. Hieronder ziet u een korte uitleg. Daarna leggen we met hulp van een voorbeeld uit wat
u per stap moet doen.

Stap 1

Bekijk de website lbio.nl

Ga naar lbio.nl en bekijk wat u op deze site
kunt doen.

Stap 2

Start het aanvragen van de inning

Klik op Inning aanvragen en vul de gegevens
in.

Stap 3

Vul de gegevens in

Vul de gevraagde gegevens in.

Stap 4

Verstuur uw aanvraag

Heeft u alle gegevens juist ingevuld? Dan kunt
u uw aanvraag inning alimentatie versturen.
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Hoe leggen we het invullen en versturen van een aanvraag inning alimentatie uit?
Om u uit te leggen hoe u via de website van het LBIO een aanvraag alimentatie invult en verstuurt,
volgen we de stappen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld gaat over mevrouw Kurper.
Voorbeeld: mevrouw Kurper vult de aanvraag inning alimentatie in via lbio.nl
Mevrouw Kurper is gescheiden en heeft een zoon, Tim, van 14 jaar. Tim woont bij zijn moeder. Na de
scheiding zijn er met haar ex-man afspraken gemaakt over de kosten van het onderhoud van haar zoon: de
kinderalimentatie. De rechter heeft destijds vastgelegd dat haar ex-man €250,-per maand moet betalen
aan kinderalimentatie. Hij komt deze afspraak niet na. Sinds 2 maanden betaalt haar ex-man de
kinderalimentatie niet. Ook heeft hij een maand €100,- betaald. Mevrouw Kurper heeft ergens gelezen dat
ze op de website van het LBIO een aanvraag inning alimentatie kan invullen. Met dit formulier kan ze het
LBIO vragen om de kinderalimentatie te vorderen bij de vader van Tim. Mevrouw Kurper besluit om deze
aanvraag online in te vullen en te versturen.
Wat moet u doen?
We gaan uit van het voorbeeld van mevrouw Kurper. De docent laat u eerst klassikaal zien hoe de
website lbio.nl er uitziet en waar u de aanvraag inning alimentatie kunt vinden. Daarna laat de docent
zien welke stappen mevrouw Kurper moet zetten bij het online invullen en versturen van de aanvraag
inning alimentatie. Tot slot besteedt de docent aandacht aan wat er gebeurt na het versturen van de
aanvraag inning alimentatie. Daarna gaat u zelf oefenen op de website van het LBIO.
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Stap 1: Bekijk de website van het LBIO
Mevrouw Kurper zit achter haar computer en gaat naar de website lbio.nl. Ze begint met het verkennen
van de site. Ze bekijkt de startpagina. Die ziet er uit zoals onderstaande afbeelding.
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Stap 2: Start het aanvragen van de inning
De ex-man van mevrouw Kurper heeft twee maanden de alimentatie niet betaald en één maand heeft
hij te weinig betaald. Ze wil dat het LBIO de alimentatie bij haar ex-man int. Ze wil dus een inning
aanvragen. Mevrouw Kurper klikt dus op Inning aanvragen. Zie bij de pijl in onderstaande afbeelding.
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Nadat mevrouw Kurper op de startpagina op ‘Inning aanvragen’ heeft geklikt, komt ze op onderstaande
webpagina.
Mevrouw Kurper leest de informatie op deze pagina. Ze is klaar voor het aanvragen van de inning. Om
verder te gaan, klikt mevrouw Kurper dus op Aanvragen Inning. Zie de pijl in afbeelding.
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Stap 3: Vul de gegevens in
Mevrouw Kurper komt nadat ze op ‘Aanvragen inning’ heeft geklikt op de volgende pagina. Ze leest dat
ze de uitspraak van de rechter, de grosse, nodig heeft. Ze begint onder ‘1. Uw gegevens’ met het
invullen van haar gegevens. Daar moet ze eerst aangeven of ze in Nederland woont. Mevrouw Kurper
woont in Nederland dus ze klikt op Ja. Zie onderstaande afbeelding bij pijl A.
Om alle gegevens op deze pagina te zien, schuift ze met de muis de grijze balk naar beneden. Zie de
afbeelding hieronder bij pijl B.

B

A
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Mevrouw Kurper vult nu onder ‘Persoonsgegevens’ haar contactgegevens in. Zie pijl A. Zo kan het LBIO
contact met haar opnemen over de aanvraag. Daarnaast moet ze in het formulier het volgende
aangeven:
• of zij de ex-partner is. Het antwoord ‘Ja’ staat al ingevuld. Zie pijl B. Mevrouw Kurper is de expartner dus ze hoeft hier niets aan te passen. Het antwoord zou ‘Nee’ zijn als haar zoon Tim zelf de
alimentatie aanvraagt, dat zou hij kunnen doen als hij 18 of ouder is.
• of zij op haar e-mailadres post van het LBIO wil ontvangen. Om ‘ja’ of ‘nee’ te kiezen, klikt ze op V.
Zie pijl C.
Daarna vult ze onder ‘Bankgegevens’ haar rekeningnummer en naam in. Zie pijl D. Mevrouw Kurper
heeft bij het LBIO niet eerder een verzoek ingediend. Ze klikt onder ‘Verzoek’ daarom op Nee. Zie pijl
E.

A

B

C

D

E
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Daarna gaat ze onder ‘2. Gegevens van de alimentatieplichtige’ verder. Nu moet ze de gegevens van
haar ex-man invullen. Eerst moet ze aangeven of hij in Nederland woont. Dit is zo. Het antwoord ‘Ja’
staat al ingevuld dus ze hoeft hier niets aan te passen. Zie pijl A.
Onder ‘Persoonsgegevens’ vult ze vervolgens de contactgegevens van haar ex-man in. Zie pijl B.

A

B
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Ze komt nu bij ‘3. Gegevens over het inkomen van de alimentatieplichtige’. Hier moet ze invullen of
haar ex man zijn inkomen in Nederland ontvangt. Haar ex-man werkt inderdaad in Nederland. ‘Ja’ staat
al ingevuld, ze hoef hier dus niets aan te veranderen. Zie pijl A.
Als mevrouw Kurper alles heeft ingevuld, klikt ze op Volgende stap. Zie bij pijl B in de afbeelding
hieronder.

A

B

Mevrouw Kurper komt nu bij ‘Stap 2: Aanvullende gegevens invullen’. Ze gaat onder ‘4. Achterstand
alimentatie’ verder met het invullen van de aanvraag.
De ex-man van mevrouw Kurper betaalt sinds kort de kinderalimentatie niet of hij betaalt te weinig.
Het gaat dus om een achterstand in de kinderalimentatie. Mevrouw Kurper klikt dus op Er is alleen een
achterstand kinderalimentatie. Zie bij de pijl.
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Daarna vult ze onder ‘4.1.1. Gegevens van de kinderen waarvoor u incasso wenst’, de gegevens van haar
zoon Tim in die bij haar woont.
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Nadat mevrouw Kurper de geboortedatum van haar zoon heeft ingevuld, verschijnen er een paar extra
velden. Ze moet in het formulier het volgende aangeven:
• wat het e-mailadres van haar zoon is. Zie pijl A.
• of haar zoon op dat e-mailadres post van het LBIO wil ontvangen. Om ‘ja’ of ‘nee’ te kiezen, klikt ze
op V. Zie pijl B.
Onder ‘Alimentatie’ moet mevrouw Kurper aangeven of haar zoon Tim zelf de alimentatie wil
ontvangen. Haar zoon wil niet zelf de alimentatie ontvangen. ‘Nee’ staat al ingevuld, ze hoef hier dus
niets aan te veranderen. Zie pijl C.

A

B

C
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Vervolgens gaat ze onder ‘4.1.2 Gegevens over de berekening van de achterstand kinderalimentatie’
verder met het invullen van de aanvraag. Ze pakt de grosse erbij en vult bij pijl A de datum in die in dit
document staat. De rechter heeft destijds bepaald dat haar ex-man per maand €250,- moet betalen. Bij
pijl B vult ze dit bedrag in.
Hierna beantwoordt mevrouw Kurper de vragen onder ‘5. Overige vragen’.
Mevrouw Kurper heeft met haar ex-man geen schriftelijke of mondelinge afspraken gemaakt die
anders zijn dan wat in de gerechtelijke uitspraak staat. Ze klikt dus onder ‘Afspraken ’op Nee. Zie pijl C.
Ook heeft ze geen nieuwe relatie. Onder ‘Partner’, klikt ze daarom op Nee. Zie pijl D.
Om verder te gaan, klikt ze op Volgende stap. Zie pijl E.

A

B

C

D

E
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Mevrouw Kurper komt nu bij ‘Stap 3 Achterstand kinderalimentatie’. Ze ziet onderstaand scherm. Ze
moet hier eerst de gegevens onder ‘Ik heb recht op EUR’ controleren. Zie bij de pijl. De bedragen die
hier staan, zijn automatisch berekend. Mevrouw Kurper ziet dat het bedrag iets hoger is dan het bedrag
dat ze bij ‘Uitspraakbedrag per kind’ heeft ingevuld. Dit komt omdat ieder jaar de lonen veranderen.
Daarom veranderen ook jaarlijks per 1 januari de bedragen voor de alimentatie. Dit heet indexering van
alimentatie. Het klopt dus dat ze hier een ander bedrag ziet staan.
Heeft u met uw ex-partner na de uitspraak van de rechter een lager bedrag afgesproken? Wijzig dan
wel de automatisch ingevulde bedragen en vul de juiste bedragen in onder ‘Ik heb recht op EUR’.
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Mevrouw Kurper gaat verder met het invullen van de 3e, 4e en 5e kolom. Ze houdt hierbij haar
rekeningafschriften bij de hand.
Haar ex-man heeft twee maanden geen alimentatie betaald en één maand minder alimentatie dan was
afgesproken. Onder ‘Ik heb EUR ontvangen’, vult ze dit in. Zie pijl A. Onder ‘Ontvangen op’ vult ze in op
welke datum ze de alimentatie heeft ontvangen. Zie pijl B. Daarna vult ze onder ‘Tekst bij betaalregel
op afschrift’ de omschrijving in die haar ex-man bij de betaling heeft gezet. Zie pijl C.

A

B

C

Hierna bekijkt ze ‘6. Extra opmerkingen’. Mevrouw Kurper heeft geen vragen of opmerkingen dus ze
vult hier niets in.
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Stap 4: Verstuur uw aanvraag
Mevrouw Kurper heeft de hele aanvraag ingevuld en is bijna klaar om deze te versturen. Eerst leest ze
nog even de informatie door die op het scherm staat.
Nadat ze de informatie heeft gelezen, klikt ze op Aanvraag versturen. Zie de pijl in de afbeelding.

Het volgende scherm verschijnt. De aanvraag is ingediend en op het scherm staat een bevestiging
hiervan. Mevrouw Kurper kan de aanvraag eventueel downloaden en op haar computer opslaan. Ze
moet dan klikken op Kopie downloaden voor eigen gebruik. Zie pijl A.
Om terug te gaan naar de startpagina klikt mevrouw Kurper op het logo van het LBIO. Zie pijl B.
B

A
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Mevrouw Kurper ontvangt ook een ontvangstbevestiging per e-mail:

Wat moet mevrouw Kurper daarna doen?
Mevrouw Kurper ontvangt binnen een week papieren post van het LBIO. Ze moet het formulier
‘retourneren aan LBIO’, samen met de originele beschikking en eventuele andere belangrijke
informatie terugsturen. Het formulier ‘Exemplaar voor uw eigen administratie’, houdt ze zelf.
Zodra het LBIO het ondertekende formulier en de originele beschikking/grosse hebben ontvangen,
starten ze de procedure. Het LBIO zal haar op de hoogte houden van de stappen die zijn ondernomen.
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Tips
Meer informatie
Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers van het LBIO. Zij zijn op
werkdagen bereikbaar van 09.00 – 19.00 uur op telefoonnummer: 010 – 289 4747.
Wanneer u op de startpagina van het LBIO op ‘Contact’ klikt, vindt u meer manieren om contact op te
nemen. Zie de pijlen in de afbeelding hieronder.
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Oefen nu zelf!
U gaat nu zelf oefenen. U gebruikt hiervoor de website van het LBIO, lbio.nl. Zorg dat u bij oefening 1
de beschikking/grosse bij de hand heeft.
Oefening 1: Indexering van alimentatie berekenen
Situatie
De hoogte van de alimentatie verandert ieder jaar per 1 januari. Dit geldt voor de kinderalimentatie
maar ook voor de partneralimentatie. Dit komt omdat ieder jaar de lonen veranderen en bijvoorbeeld
de energiekosten stijgen. Dit betekent dat de alimentatie met een bepaald percentage omhoog gaat.
Dit heet indexering van alimentatie. De minister voor Rechtsbescherming stelt de hoogte van dit
percentage vast. Op de website van het LBIO kunt u de indexering van de alimentatie berekenen.
Opdracht
1. Ga naar lbio.nl.
2. Klik in het menu op Inning alimentatie.
3. Klik daarna op Indexering alimentatie.
4. U kunt nu de geïndexeerde alimentatie berekenen. Vul het jaar in dat op de beschikking/grosse
staat en vul het bedrag van de alimentatie in dat de rechter heeft vastgesteld.
Oefening 2: Alimentatieberekening aanvragen
Situatie
U gaat scheiden en u wilt samen met uw ex-partner een onafhankelijke berekening van de alimentatie
laten maken. U wilt namelijk, in eerste instantie, geen rechter inschakelen om de hoogte van de
alimentatie vast te stellen. Op de website van het LBIO kunt u online een alimentatieberekening
aanvragen. U verzoekt het LBIO dan om de alimentatie voor u te berekenen. Hieraan zijn wel kosten
verbonden.
Opdracht
Ga naar lbio.nl. Bekijk hoe u een alimentatieberekening kunt aanvragen.
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