
Wijziging Wet schuldhulpverlening 
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven     x 
Maakbaarheid systemen    nvt   
Handhaafbaarheid      x 
Fraudebestendigheid     x 
Complexiteitsgevolgen     x 
    
Risico procesverstoringen: klein 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €         0 €         0 
• Handhaving/toezicht €         0 €         0 
• Automatisering €         0 €         0 
   
Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 
 0 fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 – 07 – 2019 

Beslag portfolio: geen 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 
 
Beschrijving voorstel/regeling 
Het voorstel leidt ertoe dat de gemeente en de 
Belastingdienst niet langer afhankelijk zijn van 
expliciete schriftelijke toestemming van de burger voor 
het -op verzoek van de gemeente- verstrekken van 
belasting- en toeslaggegevens in het 
schuldhulpverleningstraject. Die expliciete toestemming 
wordt nu gebruikt als grondslag voor de verwerking van 
persoonsgegevens. De grondslag waarop de gegevens 
worden verstrekt, verandert van een schriftelijke 
toestemming in een wettelijke plicht om deze op 
verzoek van het college aan te leveren. Het college doet 
een verzoek alleen als de burger heeft ingestemd met 

het starten van het schuldhulpverleningstraject. Het 
voorstel komt hiermee tegemoet aan de zorg van de 
Autoriteit Persoonsgegevens dat mensen die hulp nodig 
hebben niet volledig vrijwillig toestemming kunnen 
geven. Gemeenten vragen na inwerkingtreding van de 
wetswijziging hetzelfde type gegevens op als nu het 
geval is. Uitgangspunt is dat het proces voor ontsluiten 
en het aanleveren van gegevens voor de Belastingdienst 
niet wijzigt.  
 
Interactie burgers/bedrijven 
De reguliere communicatiemiddelen worden aangepast, 
zodat schuldenaren weten dat hun toestemming niet 
nodig is voor het uitwisselen van gegevens in het kader 
van gemeentelijke schuldhulpverlening. Het gaat om 
jaaraanpassingen. 
 
Maakbaarheid systemen 
Het voorstel heeft geen gevolgen voor de 
automatisering. Het proces voor het ontsluiten en het 
aanleveren van gegevens wijzigt voor de 
Belastingdienst niet. 
 
Handhaafbaarheid 
Het voorstel past binnen de handhavingsstrategie van 
de Belastingdienst. Voor de Belastingdienst als 
schuldeiser biedt het voorstel juridische zekerheid en 
meer mogelijkheden om in samenwerking met 
gemeenten schulden sneller op te lossen. 
 
Fraudebestendigheid 
Aangezien het proces voor het ontsluiten en het 
aanleveren van gegevens voor de Belastingdienst niet 
wijzigt, heeft de wetswijziging geen gevolgen voor de 
fraudebestendigheid. 
 
Complexiteitsgevolgen 
Voor de Belastingdienst als verstrekker van gegevens 
geldt dat het voorstel geen bijdrage levert aan de 
complexiteitsreductie. Voor de Belastingdienst als 
schuldeiser biedt het voorstel juridische zekerheid en 
meer mogelijkheden om in samenwerking met 
gemeenten schulden sneller op te lossen. 
 
Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is klein.  
 
Uitvoeringskosten 
Er zijn geen uitvoeringskosten.  

 
Personele gevolgen 
Met betrekking tot de personele gevolgen van het 
voorstel geldt dat enige toename in het werk wordt 
verwacht. Dit kan binnen de reguliere bezetting worden 
opgevangen. 
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 juli 2019. 
 
Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar. 

 
 


