Doorbraak in aanpak schuldenproblematiek:

Schuldenwijzer zet eerste stap naar totaaloverzicht schuldinformatie
Voor het eerst kan elke Nederlander snel en eenvoudig inzicht krijgen in actuele informatie over zijn
schuldenpositie. Vandaag wordt namelijk Schuldenwijzer officieel gelanceerd, een initiatief van de Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG).
Burgers kunnen inloggen op Schuldenwijzer door middel van DigiD en vinden er alle beslagen die door
gerechtsdeurwaarders zijn gelegd bij derden, zoals beslagen op loon en pensioen. Burgers met schulden vinden
er ook de beslagvrije voet (de inkomsten waar geen beslag mag worden gelegd). In 2020 wordt de informatie in
Schuldenwijzer uitgebreid met alle informatie over schulden die bekend is bij gerechtsdeurwaarders. Dan krijgen
schuldhulpverleners, wanneer zij daarvoor gemachtigd worden, direct inzicht in de schulden van hun cliënten.
“Het samenbrengen van gegevens over schulden in één centraal systeem biedt kansen voor alle partijen die zich
bezighouden met incasso en schulden”, vertelt Patrick Plate, beoogd voorzitter van de nog op te richten Stichting
Schuldenwijzer. “Gerechtsdeurwaarders kunnen zien in welke situaties incassotrajecten geen zin hebben en
schuldhulpverleners kunnen sneller en beter hulp verlenen. Burgers met schulden kunnen daardoor beter
beschermd en geholpen worden.”
Voorkomen van onnodige procedures
Uitwisseling van gegevens is een belangrijke voorwaarde voor het oplossen van de schuldenproblematiek. Dit
zegt ook NVVK-voorzitter Marco Florijn, die Schuldenwijzer vanmiddag symbolisch lanceert tijdens een
bijeenkomst in Utrecht met verschillende partijen uit de schulden- en incassoketen. “We volgen de ontwikkeling
van Schuldenwijzer met grote interesse. Het voorkomen van kansloze procedures is een gezamenlijke ambitie
van de KBvG en de NVVK. We vinden het beiden belangrijk dat incassotrajecten met zo min mogelijk leed
verlopen.”
Schuldhulpverleners kunnen straks zelf inloggen in Schuldenwijzer wanneer zij hiervoor gemachtigd worden door
cliënten. Dit zal hun veel tijd besparen, denkt Florijn. “Op dit moment kost het ons nog veel geregel en
afstemming om de situaties van mensen met schulden in kaart te brengen. Als we sneller een goed overzicht
hebben, kunnen we ook eerder tot een regeling met schuldeisers komen. Voor de burger met schulden betekent
dit een einde aan de stapeling van kosten: het geeft rust en duidelijkheid.”
Gebruiksvriendelijk en veilig
Bij de ontwikkeling van Schuldenwijzer is veel aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid
van het online portaal. Het platform en de toegang tot de schuldeninformatie voldoen te allen tijde aan de
privacywetgeving (AVG) en andere wet- en regelgeving. Uiteindelijk is de ambitie om ook de schuldgegevens van
onder meer de Belastingdienst en het UWV aan Schuldenwijzer toe te voegen, zodat daadwerkelijk een
totaaloverzicht ontstaat.

Voor de redactie:
Over het initiatief Schuldenwijzer
Schuldenwijzer is een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en
Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG). Het initiatief sluit goed aan bij het regeerakkoord, waarin het
kabinet schuldenproblematiek een prominente plaats geeft en betrokken organisaties oproept om een bijdrage
te leveren aan een brede aanpak. Via het Digitaal Beslagregister (DBR) hebben gerechtsdeurwaarders al
grotendeels zicht op de schuldenpositie van burgers. Daarom zijn de KBvG en SNG samen gestart met
Schuldenwijzer.
Schuldenwijzer wordt ondergebracht in een nieuwe stichting en mede mogelijk gemaakt door KPN en Ambrero.
Ambrero was ook betrokken bij de technische ontwikkeling van het Digitaal Beslagregister. KPN is
verantwoordelijk voor de beveiliging en implementatie van eHerkenning. Ambrero neemt het beheer en de
technische ondersteuning van het platform voor haar rekening.

De KBvG is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie met een zelfstandige
rechtsbevoegdheid. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend
gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn verplicht
lid. De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de
leden en van hun vakbekwaamheid.
SNG is een non-profit organisatie die zich als platformspecialist richt op het veilig uitwisselen van
privacygevoelige informatie voor gerechtsdeurwaarders, partijen in het publieke domein en aanpalende
organisaties. Voor haar deelnemers verzorgt SNG de gegevensuitwisseling met overheidsinformatiebronnen,
uitvoeringsinstanties en grote werkgevers. Alle gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland zijn vrijwillig
aangesloten bij SNG.
De NVVK is de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De leden helpen zonder winstoogmerk
zowel particulieren als ondernemers onder andere bij het oplossen of beheersbaar maken van schulden. De
dienstverlening gebeurt op basis van de Gedragscode Schuldhulpverlening, de Gedragscode Sociale
Kredietverlening en modules.
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