
Bekijk welke gegevens een schuldhulpverlener van de gemeente zelf mag opvragen 
voor het maken van het eerste Plan van Aanpak.

Gegevens opvragen door schuldhulp

Looptijd fase opstellen 
1e Plan van Aanpak

Start: tijdens 
1e gesprek 
(= aanvraag)

Bij afronden 
1e Plan van 
Aanpak 
(= toelatings- 
beschikking)

Opstellen 1e Plan van Aanpak
- Alleen noodzakelijke gegevens voor 1e Plan van Aanpak                   
- Eerste moment opvragen grote set gegevens
- Tot 1e gesprek alleen deze gegevens:
     - Brp
     - Legitimatie
     - Fraude/recidive (mits genoemd in beleidsplan)
     - Informatie vaststellen crisissituatie

Contactgegevens 
opvragen bij*:
• Afdeling 
Wmo & Jeugd

VORDERING

VORDERING

VORDERING

HERINNERING

€ € €

FACTUUR

* Let op: Gegevensopvraag 
mag alléén bij deze instanties 
(art. 12, 14 en 15 Bgs)!

Inkomsten Vermogen

Betalings- 
verplichtingen

HERINNERING

€ € €

FACTUUR

Rechtstreekse opvraag gegevens:

Openstaande 
vorderingen

VORDERING

VORDERING

VORDERING

Brp

Contactgegevens van 
hulpverleners/klantmanagers 
Wmo & Jeugd

Is er nog extra informatie noodzakelijk voor het opstellen van het 
Plan van Aanpak? Dan levert cliënt deze aan (art. 4:2 lid 2 Awb).
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Gegevens 
opvragen bij*:
• Afdeling Pw
• Belastingdienst
• Kadaster
• RDW
• KvK
• LBIO
• SVB en UWV

Gegevens 
opvragen bij*:
• Belastingdienst
• BKR
• CJIB
• CAK, SVB, UWV en DUO
• Gerechtsdeurwaarders
• LBIO
• Eigen gemeente
• Andere gemeenten
• Andere schuldeisers bij 
dossierspecifieke aanleiding

Vragen staat vrij
Noodzakelijke informatie voor het PvA mag 
ook bij de cliënt worden opgevraagd. Maar als 
er gegevens ontbreken die schuldhulp zelf mag 
opvragen, dan is het weigeren of beëindigen 
van schuldhulp niet mogelijk.

Inlichtingenplicht (art. 4:2 lid 2 Awb)
Cliënt hoeft alleen gegevens aan te leveren:
-
-
-
-

van hemzelf, niet van anderen;
die noodzakelijk zijn;
waarover hij redelijkerwijs kan beschikken;
die de schuldhulpverlener niet zelf op mag vragen.

Afkortingen

Awb 

Bgs

PvA

Algemene wet 
bestuursrecht
Besluit gemeentelijke 
schuldhulpverlening
Plan van Aanpak


