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WIE ZIJN WIJ?

• NVVK
• Branchevereniging voor minnelijke schuldhulpverlening. Ruim honderd leden, zowel openbare instellingen als 

private ondernemingen die financiële diensten aanbieden.

• Penvoerder van het Landelijk Convenant Vroegsignalering Schulden: basisafspraken tussen gemeenten en 
vaste lasten partners t.b.v. wettelijke vroegsignalering.

• Eigen Haard
• Woningcorporatie MRA-regio 

• Ervaringsdeskundig m.b.t. vroegsignalering (Vroeg eropaf)

• Platform31
• Kennisorganisatie voor Stad en Regio

• Publicatie Huurachterstanden voor komen is beter dan genezen (2020)

• Project Vroegsignalering bij woningcorporaties (themasessies september 2021)

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/voor-intermediairs-werk-participatie-en/schuldhulpverlening-amsterdam/vroegsignalering/
https://www.platform31.nl/nieuws/snel-handelen-bij-huurachterstanden


Agenda

• Vroegsignalering en Landelijk Convenant Vroegsignalering (LCV) Schulden, Ellen 
Hennekens, NVVK

• WGS en vroegsignalering, impact op lokaal niveau, Henk Heinhuis, Eigen Haard

• Vragen, uitwisseling ervaringen & discussie



Vroegsignalering



Klik voor meer informatie

https://nvvk.procurios.cloud/l/library/download/urn:uuid:9f66a4c0-19aa-4241-a7cb-51d99305705c/20210324+het+proces+van+aanmelden%2C+ondertekenen+en+start+vroegsignaleren.pdf?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-vroegsignalering
https://vroegsignaleringshv.nl/wat-is-vroegsignalering/#positionering


Vroegsignalering - kenmerken

• Outreachend

• Samenwerking gemeente en schuldeisers: 

• 6 signalen aangewezen: zorgverzekering, huur (woningcorporaties én particuliere verhuur), 
elektriciteit, warmte, gas en water. 

• experimenteerartikel, o.a. experimenten in wording met gemeentebelastingen en 
hypotheekachterstanden.

• Significante betalingsachterstanden, empirisch bewezen signalen voor dreigende 
problematische schulden

• Ambitie is een kortdurende interventie, zo nodig: overdracht



Klik voor meer 

informatie

https://nvvk.procurios.cloud/l/library/download/urn:uuid:9f66a4c0-19aa-4241-a7cb-51d99305705c/20210324+het+proces+van+aanmelden%2C+ondertekenen+en+start+vroegsignaleren.pdf?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-vroegsignalering
https://vng.nl/artikelen/wijziging-wet-gemeentelijke-schuldhulpverlening-wgs


Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening



Monitoring door gemeenten (Divosa)

• In 2021 monitor Vroegsignalering 
gelanceerd

• 107 gemeenten doen al mee;

• Eerste resultaten op 7/6 gepresenteerd;

• Divosa zal de monitor beheren en verder 
ontwikkelen.



Vroegsignalering loont!

• Huidige realiteit dossiers (minnelijke) schuldhulpverlening:
• Gemiddelde schuld € 43.500

• Gemiddeld 14 schuldeisers

• 5 formele communicatiemomenten, in de praktijk veel meer

• Situatie in Amsterdam na ruim 10 jaar vroegsignalering:
• Gemiddelde schuld € 26.000

• Huisuitzettingen veel sterker gedaald dan landelijk gemiddelde, ook tijdens kredietcrisis 

• Minder schuldhulptrajecten

• Minder beslag op uitkeringen



Landelijk Convenant Vroegsignalering (LCV) Schulden



Achtergrond LCV

• Gewijzigde Wgs per 1/1/2021 raakt een veelheid aan partijen

• Diversiteit aan bestaande afspraken en werkwijzen

• Gedeeld belang om burger met geldzorgen vroeg te bereiken

Ambitie koepels : 

Leden faciliteren & implementatie versnellen door te standaardiseren



Partners in LCV Schulden

•

•



LCV Schulden: aanvullende afspraken

• Aanlevertermijn vastgelegd per sector. 
• Huur vanaf 30 dagen achterstand*

• Aanlevering signalen via RIS (Inforing) en/of VPS (BKR)
• keuze van & betaald door gemeente. 

• Incassostop van 30 dgn ná hulp-acceptatie burger

* uitgangspunt in wet: maatschappelijk verantwoorde incasso vooraf



Veel partijen bezig met implementatie!

Stand d.d. 27 september 2021:

Aantal overeenkomsten Gemeente - VLP 13.850

Aantal overeenkomsten verzonden door gemeente 11.081

Aantal overeenkomsten volledig ondertekend 8.871

Aantal gemeenten 315

Aantal vaste lasten partners 169



Ook gebruik maken van de LCV-afspraken?

• NVVK faciliteert: meld je aan!

• Eigen ondertekenportaal

• Relevante overeenkomsten met gemeenten automatisch gegenereerd obv aanmelding

• Initiatief bij gemeente (na aanmelding verhuurder)

• Gemeente verstuurt de aangeboden overeenkomst

• Alleen standaard overeenkomst

• evt. aanvullende afspraken - na overleg - in éigen addendum



Aanmelden Signaalpartner verhuur (via deze link)

• Nodig bij aanmelding:

• Naam & mailadres van Contactpersoon
Vroegsignalering

• Naam, mailadres en GSMnr van 
Tekenbevoegde (namens) verhuurder

• Relevante gemeenten

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7UdTdCVgN0yjIHvXrPj4er0swOuPJN5MiW7CC-CUa29URVQxSjQ5N1Y2Vlo4NTZYNE05N0NFNFREMiQlQCN0PWcu


Tussentijdse evaluaties LCV

N.a.v. signalen uit de praktijk,  momenteel in gesprek over oplossingen t.b.v.:

- Kwaliteit / proportionaliteit signalen*

- Meldmoment(en) eerder / anders dan 25ste

- Afsluitsignalen drinkwater, energie & woningontruiming

*Handreiking AP: VLP én gemeente moeten (kunnen) aantonen dat verwerkte persoonsgegevens ‘proportioneel’ 
zijn



Hulp geaccepteerd…. En dan?





Ca 80% van inwoners die hulp accepteren 
ontvangt passende aanpak zonder schuldhulp

• Quick fix, bijvoorbeeld betalingsregeling(en) treffen

• Verwijzing anders dan schuldhulp, bijvoorbeeld maatschappelijke dienstverlening

• Algemeen toegankelijke hulp of voorziening, bijvoorbeeld budgettraining, 
zelfhulpmiddelen

• Steuntje in de rug, bijvoorbeeld vrijwilligersmaatje

• Budgetondersteuning, bijvoorbeeld budgetcoaching of budgetbeheer



Uitgangspunten Minnelijke schuldhulp (Msnp)

• Zonodig: eerst stabilisatie inkomen & uitgaven

• Schuldregelaanbod volgt uit: 

• Afloscapaciteit o.b.v. berekening Vrij Te Laten Bedrag volgens Recofa-methode

• Duur schuldregeling is 36 mnd, gelijk aan Wsnp (wettelijke schuldsanering)

• Verplichting tot gelijke berechtiging schuldeisers

• % van de totale schuldenlast

• Uitzondering voor preferente schuldeisers (dubbel percentage)

• Aanbod niet akkoord: aanvraag dwangakkoord en/of Wsnp



Vragen?



Handige informatie

• Aanmelden voor verhuurders (en andere VLPs)

• Site NVVK: Veel gestelde vragen over de overeenkomst LCV en het 
ondertekenen voor gemeenten en voor verhuurders.

• Op de NVVK community vroegsignalering wisselen gemeentes (en signaal-
partners) ervaringen uit en beantwoorden ze elkaars vragen. Aanmelden is 
gratis en voor iedereen toegankelijk.

• AP Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (16/9/’21)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7UdTdCVgN0yjIHvXrPj4er0swOuPJN5MiW7CC-CUa29URVQxSjQ5N1Y2Vlo4NTZYNE05N0NFNFREMiQlQCN0PWcu
https://www.nvvk.nl/l/library/download/urn:uuid:1c5256c5-ec26-47d1-9add-0d2c560d1771/20201203+veelgestelde+vragen+lcv_2.0.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://www.nvvk.nl/l/library/download/urn:uuid:e38c14bb-ff88-4245-af15-c4cb714e85e5/20201215+veelgestelde+vragen+verhuurders+landelijk+convenant+vroegsignalering+schulden.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://www.nvvk.nl/login?privfail=1&return_uri=%2Fpage%2F1307
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/handreiking-wet-gemeentelijke-schuldhulpverlening


Presentatie

werksessie 
WGS & Vroegsignalering

Henk Heinhuis

5 oktober 2021



Agenda

• De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) 

• Convenant afspraken Amsterdam

• Impact nieuwe WGS op Eigen Haard

• Modelconvenant gebruiken, of niet?



De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS)

Betalingsachterstanden en sociale incasso

❑ Vroegsignalering moet gaan over (dreigende) problematische schulden. Geringe 
betaalachterstanden vallen daar niet onder.

❑ Als schuldeiser en als gemeente alleen wettelijk vastgestelde signalen verwerken over schulden 
van klanten/inwoners.

❑ Als schuldeiser eerst sociale incasso uitvoeren. Leidt die niet tot betaling, dan verplicht een 
signaal doorgeven aan de gemeente.

❑ Als schuldeiser (verstrekker) en als gemeente (ontvanger) moet u allebei aantonen dat u alleen 
díe persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk (proportioneel) zijn voor vroegsignalering.



De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS)

❑ Vereisten aan sociale incasso

a) ten minste eenmaal een schriftelijke betalingsherinnering gestuurd;

b) zich ingespannen om in persoonlijk contact te treden om te wijzen op mogelijkheden om 
betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;

c) gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;

d) aangeboden gegevens door te geven aan de betreffende gemeente.

❑ Bij bezwaar huurder geen gegevens delen met de gemeente.

❑ Bij geen bezwaar en na sociale incasso verplicht melden.

❑ Bij ontbreken 1 van de 4 vereisten, geen gegevens uitwisselen!



Convenant afspraken Amsterdam

❑ Samenwerking afspraken

❑ Voldoen aan de AVG



Convenant afspraken Amsterdam: Sluitende aanpak

Bron: Sluitende aanpak voorkomen ontruimingen, Ambtswoninggesprek 24 mei 2017



Convenant afspraken Amsterdam – samenwerking afspraken

❑ Convenant afspraken Amsterdam

➢ Gegevens uitwisselen na sociale incasso (Geregelde betaling en VEOA)

➢ Via digitaal meldpunt (Inforing RIS)

➢ Gemeente altijd op huisbezoek bij huurachterstand & selectie/rangorde overige meldingen

➢ Bij aanmelding corporatie direct 28 dagen pauzeren incassoproces

❑ Landelijk convenant vroegsignalering

➢ Gegevens uitwisselen na sociale incasso

➢ Via digitaal meldpunt (BKR, Inforing RIS, of anders)

➢ Gemeente maakt selectie/rangorde & onderneemt actie

➢ Na acceptatie hulp incassoproces corporatie 30 dagen pauzeren



Convenant afspraken Amsterdam – voldoen aan AVG

❑Grondslag voor gegevens uitwisseling voor 1 januari 2021

➢ Gemeente: voor de vervulling van een taak van algemeen belang (WGS);

➢ Corporatie: noodzakelijk voor de uitvoering van een (huur)overeenkomst;

➢ Corporatie: gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. 

❑Grondslag gegevens uitwisseling VEOA na 1 januari 2021

➢ Gemeente: voor de vervulling van een taak van algemeen belang (nieuwe WGS);

➢ Corporatie: Sociale incasso (nieuwe WGS)

❑Grondslag gegevens uitwisseling ‘Geregelde betaling’

➢ Gemeente: welke andere grondslag dan WGS?

➢ Corporatie: Noodzaak uitvoering huurovereenkomst & gerechtvaardigd belang?



Impact Eigen Haard

❑ Handhaven convenant afspraken Amsterdam

❑Modelconvenant toegepast in overige gemeenten

❑ Iedere huurder persoonlijk contact (belpoging of huisbezoek)

❑Meebetalen aan VEOA is vervallen (Geregelde betaling n.t.b.)

❑ Amsterdamse rechtbank toetst per 1 juli ‘21 sociale incasso

➢ In de dagvaarding beschrijven volgens principe ‘pas toe of leg uit’

➢ In bijlage de brief opnemen waaruit (mogelijke) aanmelding vroegsignalering blijkt



Brief Rechtbank Amsterdam aan deurwaarders



Duiding & impact brief rechtbank Amsterdam
De Rechter toetst ambsthalve of de meest voor de hand liggende oplossingen zijn aangewend door 
de schuldeiser. Bijvoorbeeld:

➢ Aanbieden van een betalingsregeling
➢ Contactpogingen (telefonisch / huisbezoeken)
➢ Doorverwijzen naar schuldhulpverlening
➢ Aanmelden bij de gemeente in het kader van Vroegsignalering

Dit opnemen in ‘standaard’ tekst toelichting in de dagvaarding en wikbrief met aankondiging 
mogelijke aanmelding vroegsignalering in de bjilage toevoegen.
Indien niet het geval dan kan vonnis ontbinding ontruiming uitblijven.

Indien geen sociale incasso en/of aanmelding heeft plaatsgevonden, dan uitleggen waarom niet. 
Bijvoorbeeld recidive of een mislukte betalingsregeling (waardoor aanmelding niet meer als 
vroegsignalering met een laag bedrag te bestempelen is.) 

Geen schermprintjes van aanmeldingen of ontvangstbevestiging gemeente nodig.

Rechter toetst niet:
➢ of de gemeente actie heeft ondernomen en welk resultaat is behaald
➢ of aan de AVG is voldaan (dit doet de Autoriteit Persoonsgegevens)



Modelconvenant gebruiken, of niet?

❑ Niet verplicht, wel handig

❑ DPIA uitvoeren bij afwijken samenwerking afspraken

➢ zelfstandig door gemeente en corporatie

Houdt als corporatie rekening met:
➢ Privacy wetgeving AVG => toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens  (AP)

➢ De woningwet => toezichthouder is de Autoriteit Woningbouwverenigingen (AW)

Let op: Gemeente toetst niet aan de Woningwet!



Vragen? Vragen!



Enkele waarnemingen & tips nav. themabijeenkomsten vroegsignalering:

• Een aantal gemeenten en corporaties heeft nog geen samenwerkingsafspraken over vroegsignalering
gemaakt

• RIS/Inforing en VPS/BKR zijn de gebruikelijke systemen voor uitwisseling gegevens

• Gewijzigde Wgs is goede aanleiding om incassoproces tegen het licht te houden: voldoet het aan vereisten 
van sociale incasso?

• Afstemming van processen tussen gemeente en corporatie is wenselijk: met name rondom het afgeven en 
terugmelden van signalen

• Rondom de wijze van communiceren met cliënten/huurders zijn nog vrijwel geen afspraken gemaakt

• Voorafgaand aan het maken van afspraken: intenties bij vroegsignalering bespreken!

• Neem het maken van afspraken over vroegsignalering op in de prestatieafspraken



Vragen & 

uitwisselen ervaringen



Naslag 

• Voorbeeld brief 

• Duiding & impact brief rechtbank Amsterdam



Voorbeeld: Aanmaning Rood



Achterkant WIK brief 

Zie ook de website
https://www.eigenhaard.nl/weten-en-regelen/sociale-

huur/huur-betalen/huurachterstand/

https://www.eigenhaard.nl/weten-en-regelen/sociale-huur/huur-betalen/huurachterstand/

