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Agenda – Landelijk Convenant Vroegsignalering Schulden

Voorstellen

• Convenant – met wie en waarom?

• Wat afgesproken?

• Hoe aansluiten?

• Ondertekening overeenkomsten - stavaza

• En nu?



Partners in Landelijk Convenant Vroegsignalering
Schulden
•

•



Achtergrond Landelijk Convenant

• Veelheid aan partijen

• Diversiteit aan bestaande afspraken en werkwijzen

Ambitie koepels met LCV: faciliteren door standaardiseren & versnellen



Tussentijdse evaluatie d.d. 27/5



Afspraken: aanleveren (1 van 2)

• Achterstanden inzake de:
• energierekening (elektriciteit, gas en/of warmte) van 50 tot 100 dagen;

• drinkwaterrekening van 30 tot 100 dagen;

• zorgverzekeringspremie inclusief premie voor aanvullende verzekering, eigen risico en eigen bijdragen 
van 30 tot 100 dagen;

• huur vanaf 30 dagen.

• Bij voorkeur via BKR of Inforing 
• Andere aanleverroute enkel in / na overleg mogelijk.

• Géén specifieke afspraken over aanlevermoment

• Maatschappelijk Verantwoord Incasso vooraf door schuldeiser



Afspraken: aanleveren (2 van 2)

• Maatschappelijk Verantwoorde Incasso geprobeerd:

a. ten minste eenmaal een schriftelijke betalingsherinnering gestuurd; 

b. zich ingespannen om in persoonlijk contact te treden om te wijzen op mogelijkheden om 
betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen*; 

c. gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening; 

d. aangeboden gegevens door te geven aan de betreffende gemeente. 

* Hierbij, wat betreft de zorgverzekeraars, rekening houdende met de voorwaarden, zoals 
opgenomen in art. 6.5.4. van de Regeling zorgverzekering.



Afspraken: Uitvoering vroegsignalering

• Gelijke behandeling signalen

• Beleid voor behandeling

• transparantie hoe ‘rangorde’ tot stand komt

• Terugkoppeling aan VLP indien signaal niet opgepakt (kwaliteit, BRP, etc)

• Termijnen

• bij voorkeur binnen 2 weken doch uiterlijk 4 weken signaal behandelen, incl. eerste gesprek

• Wettelijke termijn voor beschikking onveranderd



Afspraken: Terugkoppelen

• Zodra signaal terzijde is gelegd (t.b.v. leren & verbeteren)

• Zodra hulp geaccepteerd is

• Terugkoppeling mag obv AVG niet (meer) inhoudelijk na:

• Niet bereiken burger

• Weigeren hulp door burger

• Opschorting incasso (30 dgn) door VLP hoeft pas ná terugkoppeling van geaccepteerde hulp



Up next: Overeenkomsten (1 van 6)

• Initiatief bij gemeenten voor
• Zorgverzekeraars (alle)

• Energieleveranciers (alle leden EN)

• Waterleveranciers (lokaal)

• Verhuurders (lokaal, niet standaard digitaal gefaciliteerd!)

• NVVK faciliteert: meld je aan!
• Eigen portal voor selectie partners & volgen ondertekenproces

• Alleen standaard overeenkomst in portaal, aanvullende afspraken in éigen addendum



Overeenkomsten (2 van 6)

Aanmelden Signaalpartner

Aanmelden Gemeente



Overeenkomsten (3 van 6)



Overeenkomsten (4 van 6)

• https://nvvk.vroegsignalering.nl/ - Eigen omgeving gemeente incl. keuze digitaal meldpunt  



Overeenkomsten (5 van 6)





Stand van zaken 2 juni jl.

Aantal documenten 8621

Aantal documenten verzonden 6871

Aantal documenten volledig ondertekend 5392

Aantal documenten ondertekend door 
gemeente

6457

Aantal documenten ondertekend door 
VLP

5619

Aantal gemeenten 250

Aantal vaste lasten partners 139

Aantal uitvoerders 21



Vaste Lasten Partners

• Zorgverzekeringen 90% (9/10)

• Water 100% (10/10)

• Energie 34% (23/76)

• Huur* ? (98/ ?)

* M.n. IVBN leden. Verhuurkoepels Aedes & Kences stimuleren leden vooralsnog niet actief 
om via het portaal aan te sluiten. Vastgoedbelang zet m.n. in op informatievoorziening 
richting kleine verhuurders.



Veel gestelde vragen ondertekenportaal

• Wie mag de overeenkomst ondertekenen?

• Hoe kom ik aan contactgegevens van de vaste lasten partner?

• Wat te doen als een vaste lasten partner niet tekent?

• Wat te doen als het contract getekend is en er volgen geen signalen?

• Wat als er vragen zijn over de data(kwaliteit)?



Vooruitblik 2021

• Stimuleren van resterende gemeenten en signaalpartners om overeenkomsten te sluiten

• Inventarisatie ondersteuningsbehoeften bij implementatie overeenkomst LCV

• Monitoring effect LCV en evaluatie

• Onderzoeken noodzaak continuering ondertekenportaal na 2021

• Pilot vroegsignalering hypotheek verstrekkers m.i.v. 1 oktober 2021



Handige informatie (1 van 2)

• Op de community vroegsignalering wisselen gemeentes en signaalpartners ervaringen uit 
en beantwoorden ze elkaars vragen. Aanmelden is gratis en voor iedereen toegankelijk

• Voor de nieuwsbrief van het landelijke project, stuur je mailadres aan 
projectbureau@vroegsignaleringshv.nl

• VNG realisatie specifiek VS: https://vng.nl/artikelen/wijziging-wet-gemeentelijke-
schuldhulpverlening-wgs

• www.vroegsignalering.nl/nl/data geeft een overzicht van signaalpartners per gemeente

• www.achterstandenaanleveren.nl waar (kleine) particuliere verhuurders de personen met 
achterstanden kunnen melden voor zo'n 200+ (Inforing-) gemeenten. Let wel: het is nog 
steeds nodig om een overeenkomst met de gemeente af te sluiten via het portaal.



Handige informatie (2 van 2)

• Veel gestelde vragen over de overeenkomst LCV en het ondertekenen voor gemeenten en 
voor verhuurders.

• Inschrijfformulier voor gemeenten en signaalpartners voor het ondertekenportaal met extra 
Informatie over het afsluiten van overeenkomsten met gemeenten om afspraken te maken 
over vroegsignalering.

• drie instructievideo’s over het ondertekenportaal

• Toegang tot het web portaal voor (ondertekening van) de overeenkomsten



Vragen? Suggesties?


