Consultatieverslag internetconsultatie Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
Onderwerp van de consultatie
Tijdens de internetconsultatie zijn reacties verzameld op het conceptbesluit gemeentelijke
schuldhulpverlening. Dit besluit is een uitwerking van de wijziging van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens. Samengevat wordt
geregeld wie met wie welke persoonsgegevens uitwisselt voor schuldhulpverlening, inclusief
vroegsignalering van schulden. Doelgroep zijn burgers, gemeenten, schuldeisers en instellingen die
in opdracht van gemeenten schuldhulp geven. Het verwachte effect is een beter bereik van de
doelgroep, ontzorging en juridische zekerheid.
Looptijd van de consultatie
De internetconsultatie liep van 29 oktober tot en met 26 november 2019.
Opbrengst van de consultatie
De internetconsultatie heeft tot 14 reacties geleid die zonder uitzondering positief zijn over de
voorgestelde regelgeving.
Verwerking van de reacties
In de reacties worden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die zijn benut om het besluit te
verbeteren. Hieronder wordt van de belangrijkste opmerkingen en vragen toegelicht hoe deze zijn
verwerkt:
De reacties verschillen van mening of in artikel 2 het melden door woningverhuurders van
huurachterstanden aan de gemeente verplicht moet zijn. In het conceptbesluit was gekozen
voor een kan-bepaling, zodat de verhuurder zelf de afweging kan maken. Dat is gewenst,
omdat huurachterstanden soms samenlopen met overlast en criminaliteit, wat huisuitzetting
kan rechtvaardigen. Voor een kan-bepaling pleit dat er weinig ervaringsgegevens zijn van
vroegsignalering met behulp van signalen van particuliere verhuurders. Daar staat tegenover
dat een verplichting meer zekerheid biedt aan gemeenten dat mensen met problematische
huurschulden in beeld komen. Het geeft ook een duidelijker wettelijke grondslag voor het
mogen uitwisselen van deze persoonsgegevens. Na weging van de diverse reacties is gekozen
voor een verplichting.
Enkele reacties stellen voor in artikel 2 de maatschappelijk verantwoorde incasso voor
verhuurders aan te vullen met een minimaal aantal contactpogingen, termijnen en werkwijzen.
Daarvoor is niet gekozen, omdat dit de vrijheid om een effectieve aanpak te kiezen onnodig
inperkt. Verhuurders en gemeenten maken afspraken over de uitvoering van vroegsignalering.
In de wijziging van de Wgs is ook de opdracht opgenomen dat gemeenten samenwerken met
schuldeisers (art 2 Wgs).
Daarnaast wordt voorgesteld om van de melding een voorwaarde voor huisuitzetting te maken.
Daarvoor is niet gekozen, omdat alleen de rechter kan beslissen over ontbinding van de
huurovereenkomst.
De reacties noemen enkele persoonsgegevens en gegevensbronnen die het besluit in artikel
13, 14 en 15 niet aanwijst, maar die (soms) gebruikt worden door schuldhulpverleners om
signalen voor vroegsignalering te kunnen beoordelen (fraude-informatie of gemeentelijke
vorderingen) of voor het plan van aanpak schuldhulpverlening (periodieke
betalingsverplichtingen en informatie van banken en pensioenfondsen). Het is de vraag of deze
persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor schuldhulpverlening. Ook uit het perspectief van
dataminimalisatie is ervoor gekozen alleen betalingsverplichtingen toe te voegen aan artikel
16.
Artikel 17 regelt onder meer dat het college kredietverstrekkers informeert over wie
schuldhulpverlening krijgt. Deze bepaling beoogt een juridische basis te leggen onder
afspraken tussen BKR en de NVVK. De reacties over deze bepaling zijn wisselend. Het
achterliggende idee is dat schuldhulpverleners ermee geholpen zijn als kredietverstrekkers bij
hun dienstverlening rekening houden met schuldhulpverlening. Daartoe zijn kredietverstrekkers
overigens niet wettelijk verplicht. De wijze waarop de gegevens worden uitgewisseld en de
financiering daarvan is aan de betrokken organisaties gelaten. In lijn met de rest van het

1

-

besluit (en de wet) zijn in artikel 17 geen bewaartermijnen opgenomen. De betrokken
organisaties kunnen hierover nadere afspraken maken.
Naar aanleiding van de internetconsultatie is in artikel 17 expliciet opgenomen dat de
schuldeisers die signalen voor vroegsignalering melden een terugkoppeling krijgen als iemand
wordt toegelaten tot schuldhulpverlening.
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