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IV. KADERS
1.

Standaarden

Het berichtenverkeer van het Schuldenknooppunt sluit aan bij de volgende standaarden:

SUWI Gegevensregister (SGR)
Het SGR is de “gemeenschappelijke taal” voor het uitwisselen van gegevens in de sociale zekerheid.
Beheerder: BKWI, Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen
Vindplaats: https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-standaarden/suwigegevensregister-sgr

Common Ground (VNG)
Common Ground1 is het idee om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe,
moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen
gemeenten. Common Ground staat voor een moderne, agile manier van ICT-systemen ontwerpen,
bouwen en beheren. Common Ground gaat uit van de gedachte van een gezamenlijk
gegevenslandschap en stelt gemeenten in staat sneller te innoveren en kosten te besparen.
Het Schuldenknooppunt past binnen de Common Ground gedachte, de gegevens blijven bij de bron en
worden op een slimme manier aan de gemeenten geleverd. Daarnaast worden er (web)services
geleverd, die gemeenten kunnen aanroepen.

2. Grondslagen
De schuldhulpverleners die gebruik kunnen maken van het schuldenknooppunt werken vanuit een
gemeentelijke zorgplicht op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Dit zijn
gemeentelijke instellingen, of instellingen die in opdracht van de gemeente deze taak uitvoeren.
Schuldhulpverleners die niet vanuit een gemeentelijke zorgtaak werken, worden niet op het
Schuldenknooppunt aangesloten.
Om het wettelijk kader vast te stellen, bespreken wij hieronder kort de wetten die een specifieke
invloed hebben op de inrichting van het schuldenknooppunt. Dit zijn de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (Wgs) en de Faillisementswet (zoals gewijzigd bij de Wet schuldsanering
natuurlijke personen, Wsnp).
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Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
De Wgs geeft gemeenten de wettelijke taak om inwoners met problematische schulden te
ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor hun financiële situatie. Met een problematische
schuld gaan meestal ook andere problemen van de schuldenaar en diens gezin gepaard, waarbij de
gemeente vaak ook een vorm van zorgplicht heeft. De gemeentelijke schuldhulpverleningstaak kan
worden uitgevoerd door een gemeentelijke organisatie (bv. een gemeentelijke kredietbank) of door
een private organisatie die in opdracht van de gemeente deze taak uitvoert. De gemeente heeft
hierbij een inspanningsverplichting om tot een minnelijke schikking te komen tussen schuldenaar en
diens schuldeisers. Het is aan de schuldenaar om al dan niet mee te werken bij het tot stand komen
van een minnelijke regeling en de uitvoering daarvan.
De ondersteuning door de schuldhulpverlener aan de cliënt (schuldenaar) gebeurt op basis van een
overeenkomst tussen de gemeente en de cliënt, de schuldregelingsovereenkomst. De
schuldhulpverlener handelt vervolgens vanuit de schuldhulpverleningsovereenkomst, die geeft de
schuldhulpverlener de grondslag om schuldeisers te benaderen om tot een minnelijke regeling te
komen.
Op dit moment loopt er een internetconsultatie over een voorgestelde wijziging van de Wgs die
beoogt een betere juridische basis te creëren voor de uitwisseling van persoonsgegevens in de
schuldhulpverlening, specifiek de vroegsignalering van achterstanden, en inkomens- en
vermogensgegevens. Het Schuldenknooppunt richt zich vanuit die gemeentelijke taak uit de Wgs op
een betrouwbare gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers.

Faillisementswet
In de Faillissementswet is de rechterlijke procedure voor schuldsanering geregeld. Voordat een
schuldenaar in aanmerking komt voor schuldsanering, moet deze een verzoekschrift indienen bij de
rechtbank waaruit blijkt dat een buitengerechtelijke (minnelijke) regeling niet mogelijk is.
Elementen in dit verzoekschrift zijn:
-

dat een buitengerechtelijke schuldregeling is aangeboden;
dat de aangeboden buitengerechtelijke schuldregeling niet is aanvaard;
Wat de inhoud van het ontwerp van de schuldregeling is;
de reden waarom een schuldregeling niet is aanvaard;
wat de schuldeisers geboden zou moeten worden om wel tot een regeling te komen.

In de context van het schuldhulpverleningsproces moeten deze elementen worden aangetoond. Het
schuldenknooppunt heeft een faciliterende rol richting de schuldhulpverlener als het gaat om het
hiervoor benodigde berichtenverkeer.

Convenanten NVVK
De NVVK sluit convenanten af met schuldeisers om de onderlinge samenwerking te verbeteren. De
convenanten zorgen voor duidelijkheid, onder andere over de voorwaarden waaronder een
schuldeiser zijn incassomaatregelen kan opschorten of waaronder meegewerkt wordt aan een
minnelijke schuldregeling. De afspraken die beide partijen hierover gemaakt hebben, zijn opgenomen
in een convenant.
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In overleg met betrokken convenantspartijen worden afspraken gemaakt over hoe de afspraken uit
het convenant zich verhouden tot de afspraken van het Schuldenknooppunt. Daarbij geldt dat partijen
die zich aansluiten op het Schuldenknooppunt zich conformeren aan het afsprakenstelsel.
Het doel van het Schuldenknooppunt is versnelling van het schuldregelingstraject. Door gebruik te
maken van het Schuldenknooppunt kan dit gerealiseerd worden. Voorwaarde is dat alle partijen
deelnemen aan het Schuldenknooppunt.
Partijen die niet zijn aangesloten op het Schuldenknooppunt zullen uiteindelijk de snelheid bepalen,
aangezien die bepaald wordt door de traagst reagerende partij. Voor deze partijen gelden dan de
termijn uit het convenant.
De aanvullende afspraken over de verhouding tussen convenantsafspraken en het afsprakenstelsel
van het Schuldenknooppunt worden vastgelegd in een (standaard) addendum op de bestaande
convenanten.
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