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Privacyverklaring

De IBD stelt Zoom privacyvriendelijk in (privacy by default)

Tijdens de interactieve webinars maakt de IBD:

• gebruik van wachtwoorden om aan vergaderingen deel te nemen. 

• gebruik van unieke vergader ID’s om vergaderingen af te schermen. 

• geen gebruik van:

“cloud recording” en neemt de videoconferentie niet op. 

“local Recording” 

“automatically Transcribe Cloud Recordings” 

“attendee attention tracking” 



Spelregels 

Rollen beSpreekuur

• Johannes (IBD) is moderator 

• Saskia (VNGR) presenteert

• Deelnemers stellen en beantwoorden vragen



Spelregels 

1. Tijdens inleiding iedereen op mute, vragen/opmerkingen via de chat. 

2. Gedurende de hele sessie kan ingebroken worden.

3. Tijdens discussie ‘hand opsteken’ voor input of in de chat aangeven.

4. Geen gevoelige persoonsgegevens delen.

5. Sessie wordt niet opgenomen of gefotografeerd door ons en door 

jullie.



Programma bespreekuur

1. Wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening



Achtergrond

1. 1.4 miljoen Nederlandse huishoudens hebben problematische schulden of een risico 
hierop.

2. Het duurt gemiddeld 4 tot 5 jaar na het ontstaan van de eerste schulden voor 
iemand aanklopt voor schuldhulpverlening.

3. Grote veroorzaker stress
4. Onduidelijke taak gemeenten vroegsignalering
5. Drempel: inwoners moeten zelf veel informatie aanleveren over de financiële situatie 

bij de aanvraag van schuldhulpverlening. 

→ De wetswijziging faciliteert de uitwisseling van persoonsgegevens bij twee onderdelen 
van schuldhulpverlening, namelijk bij:
• de gegevensuitwisseling met als doel vroegsignalering van schulden;
• de gegevensuitwisseling voor het besluit over toegang tot en het plan van aanpak voor 

schuldhulpverlening.



Vroegsignalering 

Huidige situatie

1. Vroegsignalering staat niet als taak genoemd in de Wgs, maar wordt
genoemd in de MvT;

2. Spanning met AVG:
1. In hoeverre is gegevensuitwisseling rechtmatig ogv wettelijke verplichting/publieke

taak nu deze niet genoemd wordt in de wet, maar slechts in de MvT?

2. Geen AMvB

3. Diverse bestaande regelingen:
1. Regeling afsluafsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas

2. Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater

3. De Warmteregeling

4. Regeling zorgverzekering



Vroegsignalering 

Toekomstige situatie

1. Vroegsignalering als wettelijke taak 

2. Nieuw signaal: verstrekking betaalachterstanden door 
woningverhuurders op grond van het Besluit gemeentelijke 
schuldhulpverlening

3. Limitatieve opsomming schuldeisers
1. Gemeentelijke belastingen niet meegenomen

2. Ruimte voor experiment (ministeriële regeling) 

4. Verplicht opvolgen van vroegsignalen binnen 4 weken na ontvangst
1. Signalen combineren kan alleen om type opvolging te bepalen

2. Lopende discussie omtrent proportionaliteit



Vroegsignalering 

Welke gegevens worden uitgewisseld?

1. Gegevens:
1. Contactgegevens

2. Hoogte achterstand

2. Terugkoppeling aan schuldeisers

3. Landelijk convenant vroegsignalering



Vroegsignalering 

Mogelijk knelpunt AVG: verplichte opvolging 

1. Discussie in hoeverre de verplichte opvolging overeenstemt met de 
AVG
1. Kwaliteit van de ontvangen signalen

2. Discrepantie in wetgeving bij sociaal incasseren (m.n. zorgverzekeraars)
1. Wijziging gaat uit van sociaal incasseren door schuldeisende partijen voordat de gegevens 

verstrekt worden. De huidige Regeling zorgverzekering kent geen sociale incassoplicht

3. Proportionaliteit

2. Bestuurlijke reacties VNG

3. Reactie AP



Plan van aanpak en beschikking 

Gegevens tbv besluit over de toegang tot schuldhulpverlening

1. Rechtmatig verblijf in Nederland (BRP)

2. Eerder gebruikte schuldhulpverlening mits dit is opgenomen in het beleidsplan

3. Uitkerings- of belastingfraude mits dit is opgenomen als uitsluitingsgrond bij het 
beleidsplan



Plan van aanpak en beschikking 

Gegevens tbv plan van aanpak  (onderdeel van de beschikking)

1. Gegevens over de inkomens- en vermogenspositie om de draagkracht te bepalen;

2. Informatie over betalingsachterstanden, vorderingen, kredieten, boetes en beslag;
1. Artikel 15 Bgs

1. Belastingdienst;

2. Cak

3. Gerechtsdeurwaarders

4. Etc. 



Verbinden schuldendomein

4 wetten in samenhang implementeren en uitvoeren
1. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

2. Verbreding beslagregister

3. Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

4. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Schulden@vng.nl



Plannning beSpreekuren

Andere onderwerpen op de planning: 

• Samenwerkingsverbanden 

• Pettenproblematiek in het sociaal domein

• Datapakhuis (open data)



Evaluatie bespreekuur

Adviezen en tips voor verbetering? 

Suggesties voor vervolgonderwerpen? 

• Niet behandelde vragen worden nagestuurd of gepubliceerd op Q&A 
pagina.

• Contact:  privacy@vng.nl


