
 

Wgs en gegevensuitwisseling 
 

Schuldeisers moeten nu écht meewerken 

Wettelijke basis voor gegevensuitwisseling verstevigd, geen noodzaak (meer) voor machtigingen 

 

Sinds de per 1-1-2021 gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is het niet meer nodig om 

‘toestemming’, een ‘verklaring’ of ‘machtiging’ van de schuldenaar te hebben als basis voor 

gegevensuitwisseling. De wet is daarover een stuk duidelijker geworden. Artikel 8 over 

gegevensuitwisseling is uitgebreid en bovenal (eindelijk) uitgewerkt in het ‘Besluit gemeentelijke 

schuldhulpverlening’1.  

 

Gemeente bevoegd o.b.v. Besluit bij de Wgs 
In het besluit is de bevoegdheid van de gemeente uitgewerkt om informatie op te vragen bij 

schuldeisers. Op grond van art. 15 Besluit bij de Wgs is er de mogelijkheid om bij verschillende 

partijen ‘inzicht te krijgen in de omvang van de openstaande vorderingen en betalingsverplichtingen 

op de inwoner om een plan van aanpak vast te stellen’. Die partijen zijn uitgesplitst in sub a t/m j. 

Daarnaast biedt sub k een brede mogelijkheid om bij alle bekende partijen informatie over 

openstaande vorderingen op te vragen.  

 

Het college heeft op grond van art. 17 Besluit bij de Wgs ook expliciet de bevoegdheid om (alle) 

bekende schuldeisers op de hoogte te stellen van het feit dat een inwoner hulp ontvangt op grond 

van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.  

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor schuldhulpverlening maar voeren dit niet altijd zelf uit. 

Schuldhulpverlening kan worden uitgevoerd door een gemeenschappelijke regeling of derde partij. 

Deze partijen hebben de bevoegdheid om namens de gemeenten schuldhulpverlening uit te voeren 

en de benodigde gegevens uit te wisselen. 

 

Gegevensuitwisseling in geval van hypotheek 
De hypotheekverstrekker wordt niet apart genoemd in de Wgs of het Besluit maar valt ‘gewoon’ 

onder de categorie in art. 15 sub k waarin een bevoegdheid wordt gegeven om informatie op te 

vragen over de openstaande vorderingen.  

 

Voorafgaand aan de bevoegdheid om informatie over vorderingen en betalingsverplichtingen op te 

vragen, biedt art. 14 de mogelijkheid om informatie bij het Kadaster op de vragen.  

 
1 https://wetten.overheid.nl/BWBR0043850/2021-01-01 



 

Zodoende kan daar al informatie worden verkregen over geregistreerde hypotheken en kan de 

hypotheekverstrekker gericht worden aangeschreven.   

 

Gegevensuitwisseling bij budgetbeheer 
Diverse gemeenten en andere partijen voeren ook budgetbeheer uit op grond van de Wgs. Bij 

budgetbeheer is er niet altijd sprake van achterstanden of schulden bij het uitwisselen van gegevens. 

De wet lijkt toegeschreven naar de situatie van schuldhulp, maar dat is niet noodzakelijk zoals ook 

blijkt uit art. 15 van het besluit, waarin gesproken wordt over ‘inzicht te krijgen in de omvang van de 

openstaande vorderingen en betalingsverplichtingen op de inwoner om een plan van aanpak vast te 

stellen’. 

 

Ook hier is beschikking op grond van de Wgs de basis voor de uitwisseling. De inhoud van die 

beschikking verschilt per gemeente en zo ook de aangeboden hulpverlening op grond van de Wgs.  

 

Helaas zien we in de praktijk dat verzekeraars (verbonden aan banken), uitvaartverzekeraars en 

pensioenuitvoerders nog wel verzoeken om losse ‘toestemmingsverklaringen’. Dergelijke 

verklaringen zijn dus onnodig en wat de NVVK betreft ongewenste obstakels in het proces van 

schuldhulpverlening. 
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