
5 april 2022

Vroegsignalering

Update wetten in het 

schuldendomein 



Programma

• Welkom door Maud Diemer, CMO STAMM

• Presentatie Update wetten door Tjeert Poelman, VNG



Aanleiding webinar



Praktisch

Inhoudelijke vragen

Vragen kunnen via de chat gesteld worden.

Technische ondersteuning

Let op: sommige browsers ondersteunen geen online bijeenkomsten. Mocht je 

problemen hebben met openen, gebruik dan een andere browser (bijvoorbeeld 

Google Chrome, of Microsoft Edge). Het verversen van de browser (F5) kan 

helpen. Toch nog technische problemen? Neem voor ondersteuning contact op 

Danielle Boekholt 06 273 26 181. We proberen dan een oplossing te vinden.

Opname

We nemen deze bijeenkomst op. Mocht hier bezwaar tegen zijn, dan kunt je je video 

uitschakelen, waardoor je niet in beeld komt. 



Update wetten in het 

schuldendomein

Programma Verbinden 
Schuldendomein VNG

Tjeert Poelman

In samenwerking met Larissa van 
Es (Divosa) en Richard de Leth
(gemeente Midden-Groningen) en 
Jan Willem Scherpenzeel 
(gemeente Emmen)

5 april 2022



Onderwerpen

1. Brede schuldenaanpak

2. Actualiteiten Wgs
1. Eerste rapportage Monitor vroegsignalering schulden (voorbeelden van andere 

gemeenten)

2. Experimenteren achterstanden gemeentebelastingen en 
hypotheekachterstanden

3. BKR

4. Gegevensuitwisseling

3. Energietoeslag en schuldregeling

4. Beslagvrije voet

5. Schuldhulp voor ondernemers

6. Ondersteuningskompas rondom beschermingsbewind



1. Programma Verbinden schuldendomein



Wetten schuldendomein

Ags
Adviesrecht Gemeenten 
bij Schuldenbewindzaken
(1-1-2021, opt-in)

Wvbvv
Vereenvoudiging
Beslagvrije Voet
(1-1-2021)

WSKD
Stroomlijningkete
n voor
derdenbeslag
(datum volgt)

Wgs
Wet Gemeentelijke 
Schuldhulpverlening
(1-1-2021)

Wgs
Wet Gemeentelijke 
Schuldhulpverlening
(1-1-2021)



Aanpak kabinet

1. Voortzetting brede armoede- en schuldenaanpak (Coalitieakkoord, 
2021-2025);

• Problematische schulden voorkomen: preventie en vroegsignalering

• Ontzorgen en ondersteunen

• Zorgvuldige en maatschappelijke verantwoorde incasso

2. Gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van wetgeving: 
professionaliseren van processen, dienstverlening en 
informatievoorziening schuldendomein (jaarplan 2022, VNG)



2. Actualiteiten Wgs



Eerste rapportage Monitor vroegsignalering
schulden

https://www.divosa.nl/publicaties/rapportage-monitor-vroegsignalering-schulden


Monitor 

Vroegsignalering 

Schulden

4 april 2022

Werksessie: Vroegsignalering van schulden

12



Vroegsignalering Schulden
13

• Wijziging Wgs per 1 januari 2021: gemeenten verplicht om alle 

vroegsignalen op te volgen met een hulpaanbod.

• Vroegsignalen kunnen worden aangeleverd door 

drinkwaterbedrijven, energieleveranciers, woningverhuurders en 

zorgverzekeraars.

• Hulpaanbod moet binnen 28 dagen na ontvangst van het signaal 

worden gedaan.

• Beleidsvrijheid hoe signalen worden opgevolgd.



Waarom een monitor vroegsignalering?
14

• Met cijfers inzicht te creëren om gemeenten ondersteunen om 

vroegsignalering zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten.

• En gemeenten een platform te bieden om aan de hand van cijfers 

verdiepende gesprekken te voeren om van elkaar te leren.

• Cijfers geven een globaal beeld van de ontwikkeling rondom 

vroegsignalering voor betrokken partners.



Cijfers uit de monitor 2021
15

• Een vijfde van de signalen van woningverhuurders, ongeveer de helft van 

zorgverzekeraars en 15% van energieleveranciers en 15% drinkwaterbedrijven.

• Aantal signalen is gedurende 2021 toegenomen mede door toenemend aantal 

overeenkomsten tussen VLPs en gemeenten.

• Grootste deel meldingen schuldbedrag 100 – 1000 euro.



Cijfers uit de monitor 2021
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39%

20%

76%

62%

85%

24%

49%

51%

26%

Bellen

Huisbezoek

Brief

Percentage gemeente dat type melding hanteert als selectiecriterium 
voor opvolging via bellen, huisbezoek of brief (n = 105 / 109)
Gemeenten konden meerdere antwoorden geven. De percentages geven aan hoeveel % van de gemeenten dit type melding als selectie

Enkelvoudig Meervoudig Opeenvolgend



Cijfers uit de monitor 2021
17

41%

44%

15%

18%

19%

59%

56%

85%

82%

81%

Telefoon (59.080)

Huisbezoek (13.695)

Brief (14.579)

E-mail (12.176)

SMS/WhatsApp (1910)

Uitkomst contactpoging naar type contactpoging - Totaal jan - sep 
2021
Bron: Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden

Contact Geen contact



Cijfers uit de monitor 2021
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17%

18%

19%

18%

17%

15%

15%

Totaal (n=154.891)

Leeftijd onbekend
(n=12765)

> 65 jaar (n=8265)

46 - 65 jaar (n=40.517)

26 - 45 jaar (n=71.731)

18 - 25 jaar (n=20.266)

< 18 jaar (n=1347)

Percentage meldingen contact gelegd met inwoner 
naar leeftijd
Totaal jan - sep 2021
Bron: Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden

2%

3%

3%

4%

3%

4%

4%

13%

20%

21%

21%

18%

23%

21%

< 18 jaar (n=1347)

18 - 25 jaar (n=20.266)

26 - 45 jaar (n=71.731)

46 - 65 jaar (n=40.517)

> 65 jaar (n=8265)

Leeftijd onbekend
(n=12.765)

totaal (n=154.891)

Percentage meldingen hulp geaccepteerd naar 
leeftijd - Totaal jan - sep 2021
Bron: Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden

% t.o.v. totaal aantal meldingen % t.o.v. meldingen waarbij contact is gelegd



Cijfers uit de monitor 2021
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50

15

12

7

5

4

4

12

Gemeente: afdeling schuldhulpverlening

Algemeen Maatschappelijk Werk /
Welzijnsorganisatie

Wijkteam

Gemeente: afdeling schuldhulpverlening en
Wijkteam

Gemeente: afdeling schuldhulpverlening en
Algemeen Maatschappelijk Werk /…

Externe organisatie gespecialiseerd in
schuldhulpverlening en Algemeen Maatschappelijk…

Gemeente: afdeling Vroegsignalering

Anders

Welke partijen voeren huisbezoeken uit? (n=109)
Bron: Divosa Monitor Vroegsignalering Schulden



Meer weten?
20

• Met vragen kan je mailen naar vroegsignalering@divosa.nl

• Eerste rapportage vind je op onze website: 

https://www.divosa.nl/publicaties/rapportage-monitor-

vroegsignalering-schulden 

Je als gemeente aanmelden?

• Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

• Aanlevering van data gaat automatisch, je wordt enkel 

gevraagd per kwartaal een korte vragenlijst in te vullen.

• Aanmelden kan via onze website: 

www.divosa.nl/onderwerpen/monitor-vroegsignalering-schulden



Mentimeter

• Ga naar menti.com en vul de volgende code in: 9611 0853

• Laptop/telefoon/tablet/etc.

• Beantwoord de vraag:

‘’In 25% van de meldingen vroegsignalering waarbij contactpogingen 
zijn gedaan is contact met de inwoner geregistreerd. Heeft u tips om het 
percentage contact met de inwoner te laten toenemen?’’

• Klik na het beantwoorden van deze vraag het tabblad niet weg! 
Er volgen zo meer vragen in dezelfde menti



Experimenteren achterstanden 
gemeentebelastingen en hypotheekachterstanden
Vraaggesprek met Richard de Leth (Projectleider gemeente Midden -
Groningen





Prioriteren en opvolgen van vroegsignalen

Prioriteren

• Samenstelling van het 
huishouden

• Hoogte van de achterstand

• Drempelbedrag

• Een of meerdere vroegsignalen
op een adres

• Ouderdom van de vordering 

• Terugkerende signalen

• Kwetsbare wijken 

Opvolgen

• Huisbezoek

• Telefoon

• Sms en/of WhatsApp

• Mail 

• Brief en/of kaart









Wgs en registratie bij BKR

• Wettelijke basis voor het uitwisselen van noodzakelijke gegevens tussen gemeenten en andere organisaties 
voor een efficiëntere en effectievere schuldhulpverlening (Artikel 15,16,17 Bgs en Artikel 8 Wgs)

• Voorkomen dat een inwoner met problematische schulden een lening aangaat, die niet bij het budget past. 
Door:
• Toelatingsbeschikking in geval van problematische schulden te registreren bij BKR
• Gegevens over verleende kredieten en achterstanden te verzamelen uit het kredietregister. 





Registeren van een beschikking 

• Situatie 1: er is sprake van een problematische schuld. Registreer de beschikking dan bij BKR.

• Situatie 2: het is nog niet duidelijk of er sprake is van een problematische schuld bij het verlenen 
van de toelatingsbeschikking. Dan kan de toelatingsbeschikking later geregistreerd worden bij BKR.

• Situatie 3: er is geen sprake van een problematische schuld. De toelatingsbeschikking hoeft niet 
geregistreerd te worden bij BKR.



Mentimeter

• Ga weer naar de menti (menti.com; code: 9611 0853)

• Beantwoord de vraag:

‘’Ontvangen jullie signalen dat de BKR-registratie in het kader van de 
Wgs als een drempel wordt ervaren door inwoners om hulp te vragen?’’

A. Ja

B. Nee 

C. Weet ik niet



Gegevensverwerking Wgs

Fase Gegevens Systeem

Toegang Shv Verblijfstatus
Fraude

Suwinet-inkijk BKWI 
(beschikbaar)
Wgs-inlezen IB 
(mei 2022 beschikbaar)

Plan van aanpak Shv Inkomen
Vermogen
Schulden

Suwinet-inkijk BKWI 
(beschikbaar)
Wgs-inlezen IB 
(mei 2022 beschikbaar)

Plan van aanpak Shv Belastinggegevens 
particulieren en 
ondernemers

Portaal 
schuldhulpverlening
+/-juni 2022 beschikbaar)



3. Energietoeslag en schuldhulpverlening



Energietoeslag

• De energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen 
deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen.

• De toeslag is aanvullend op de belastingkorting (lager btw-tarief)

• Toeslag richtbedrag: € 800,-

• Voor huishoudens met een laag inkomen

• Inkomensgrens 120% van de bijstandsnorm (advies van het Rijk), ter 
invulling aan de gemeenten

• Uitgangspunt beoordeling inkomen: daadwerkelijk besteedbare inkomen 
(beslag, Msnp, Wsnp)

• Energietoeslag is geen inkomen (belastingvrij) en niet vatbaar voor 
beslag (valt ook niet in de boedel)

• Situatie SHV (correctie VTLB of Aflospauze)



4. Beslagvrijevoet





Voor 1-1-2021 Na 1-1-2021

• Inwoner levert gegevens aan (of niet..)

• Verschillende berekeningen

• BVV = 90% + veel individuele factoren 

• Geen vaste beslagvolgorde, weinig inzicht in 
andere beslagen

• Samenloop? Rol oudste deurwaarder 

• Geautomatiseerde uitvraag brongegevens, 
inwoner controleert en vult aan 

• Uniforme berekening via rekentools

• BVV = max. 95% (ten minste 5% afloscapaciteit) 
minder individuele factoren

• Vaste beslagvolgorde, eerder samenloop, betere 
garantie bestaansminimum 

• Samenloop? Coördinerend deurwaarder 

Wijzigingen door Wvbvv



Iedereen lost af

• Voor elke inwoner geldt dat zij tenminste 5% van hun netto inkomen 
inclusief vakantiegeld als afloscapaciteit beschikbaar stellen

• Voor inwoners met een P-wet uitkering geldt dat ook zij 5% van hun 
uitkering inzetten als afloscapaciteit

• Geldt voor nieuwe beslagen vanaf 1 januari 2021

• Voor beslagen voor 2021 geldt 1 jaar overgangsrecht (art. XXII RV)



Uitvoeringsissues

• Situaties waarbij de BVV te laag uitvalt

• Check de modelmedeling van de inwoner

• Ga in contact met schuldeiser en/of schuldhulpverlener



Mentimeter

• Ga weer naar de menti (menti.com; code: 9611 0853)

• Beantwoord de vraag:

‘’Hebben jullie signalen ontvangen van inwoners waarbij een te lage 
beslagvrije voet is vastgesteld?’’

A. Ja

B. Nee



6. Schuldhulpverlening voor ondernemers



Schuldhulpverlening aan ondernemers

• Belangrijk dat ondernemers passend geholpen worden én dat 
gemeenten daartoe (financieel) in staat gesteld worden. 

• Gemeenten hebben een regierol bij ondersteuning aan inwoners en dus 
ook aan ondernemers 

• Gewijzigde Wgs verduidelijkt de toegang tot schuldhulpverlening voor 
ondernemers  

• Belangenbehartiging en ondersteuning gemeenten bij wetswijzigingen 
in het schuldendomein



Vervolg aanpak

• Belangbehartiging gemeenten voor de koers, mogelijke oplossingen 
en de uitvoerbaarheid.

• Verdieping op problematiek, waar gemeenten tegenaan lopen, 
welke oplossingen gemeenten verder helpen, wat de wensen van 
gemeenten zijn.

• Gemeenten vul de enquête ondernemers in!

• https://formulieren.vngrealisatie.nl/Schulden_ondernemers_quickscan

https://formulieren.vngrealisatie.nl/Schulden_ondernemers_quickscan


Mentimeter

• Ga weer naar de menti (menti.com; code: 9611 0853)

• Beantwoord de vraag: 

‘’Hoe ervaren jullie de ondersteuning door gemeenten of derden aan 
ondernemers met financiële problemen?’’ 

A. Goed

B. Matig

C. Niet goed

D. Weet ik niet



7. Ondersteuningskompas bij schuldenbewind



Wijzigingen Boek 1 BW op hoofdlijnen

• Instelling schuldenbewind voor bepaalde tijd (1 : 431 lid 1 BW);

• Het bevorderen van uitstroom uit schuldenbewind in de praktijk;

• Bevorderen van samenwerking tussen gemeenten, rechtbanken 
en beschermingsbewindvoerders;

• Adviesrecht gemeenten.



Introductie ondersteuningskompas

Wat houdt het in?

Het ondersteuningskompas geeft gemeenten inzicht in de mogelijkheden om inwoners 
met financiële zorgen ondersteuning te bieden die past bij hun situatie. 

Het ondersteuningskompas vormt samen met de handreiking voor gemeenten bij het 
adviesrecht voor schuldenbewind en het afwegingskader voor gemeenten bij 
samenwerking in het kader van schuldenbewind een drieluik voor gemeenten om hun 
inwoners passende ondersteuning te bieden rondom het adviesrecht bij 

schuldenbewind.

Voor wie?

Dit ondersteuningskompas kunnen medewerkers van gemeenten en 
uitvoeringorganisaties gebruiken die nauw betrokken zijn bij de ondersteuning van 
inwoners rondom beschermingsbewind (professionals en beleidsmedewerkers). Maar 
ook beschermingsbewindvoerders en rechtbanken. 

https://vng.nl/sites/default/files/2022-03/Ondersteuningskompas.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2021-06/handreiking-adviesrecht-voor-schuldenbewind.pdf
https://vng.nl/media/44685




De E-aanpak in de gemeente Emmen

Vraaggesprek met Jan Willem Scherpenzeel 

(senior adviseur sociaal domein gemeente Emmen)



• Routekaart

• Toolkit Implementatie

• Toolkit Training 

• Toolkit Communicatie

• Format PvA & Kick-off 
implementatie

• Aandachtspunten beleid

• Leidraad uitbestede diensten

• PPT + Samenvattingen 
(be)spreekuren

www.vng.nl/schulden

Schulden@vng.nl

Tjeert.poelman@vng.nl

Meer weten?
(Gratis) bespreekuren

Aanmelden  

https://vng.nl/artikelen/samenhang-wetstrajecten-schuldenproblematiek
http://www.vng.nl/schulden
mailto:Schulden@vng.nl
https://formulieren.vngrealisatie.nl/schulden_spreekuur


Afsluitende vragen Mentimeter (1)

• Ga weer naar de menti (menti.com; code: 9611 0853)

• Beantwoord de vraag: 

‘’Merkt u al wat van de zojuist besproken wetswijzigingen?’’  

A. Ja

B. Nee



Afsluitende vragen Mentimeter (2)

• Menti.com; code: 9611 0853

• Beantwoord de vraag: 

‘’Wat zijn onderwerpen die nog moeten worden opgepakt?’’ 

• Open vraag, graag antwoorden met 1-2 woord(en) per antwoord

• Het geven van meerdere antwoorden is toegestaan (max. 3)



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Voor vragen: 
Mail of bel gerust 

m.diemer@cmostamm.nl

Bedankt voor uw 

aandacht!


