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VNG Realisatie 

Bijlage 1 Uitvoeringsdocument inzake aansluiting 

en registratie BKR 

23 december 2021 - dit document is opgesteld door NVVK, BKR, VNG en SZW ter ondersteuning 

voor de gemeentelijke uitvoering. 

 

Uitgangspunten 

• De wetgever heeft beoogd de bestaande praktijk die er was op basis van de overeenkomst 

tussen de NVVK en BKR met artikel 8 lid 2 van de gewijzigde Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening (Wgs) van een goede grondslag te voorzien; 

• Zoveel mogelijk behouden wat al goed werkt, maar er moeten wel een aantal zaken worden 

geregeld in verband met deze wijziging van de Wgs; 

• Gemeenten zijn verplicht om kredietverstrekkers te informeren dat een inwoner schuldhulp 

ontvangt, dit verloopt via registratie van de schuldhulp beschikking, indien sprake is van 

problematische schulden door gemeenten bij BKR. Er is sprake van problematische schulden  

wanneer het bedrag dat in 36 maanden kan worden afgelost op de schulden, lager is dan de 

totale schuldenlast; 

• In de aangepaste wet is ook geregeld dat gemeenten de kredietgegevens van inwoners van het 

BKR ontvangen; 

• Gemeenten sluiten ten behoeve van deze gegevensuitwisseling met kredietverstrekkers aan bij 

BKR en kunnen dan de gegevens bij BKR raadplegen en registreren (voorheen waren NVVK 

leden aangesloten); 

• De minister heeft dit bevestigd aan alle gemeenten via een nieuwsbrief van SZW 

(Gemeentenieuws SZW 2021-3);   

• De rechten en plichten ten aanzien van de gegevensuitwisseling tussen kredietverstrekkers en 

gemeenten zijn vastgelegd in het BKR reglement waaraan de aangesloten partij 

(kredietverstrekker / gemeente) zich verbindt en waarvan BKR de nakoming bewaakt; 

• Bij BKR aangesloten organisaties kunnen de werkzaamheden in het kader van raadplegen 

en/of registreren uitbesteden aan een derde partij (artikel 3a Wgs), daarvoor is een 

reglementair framework van toepassing. 

• De gemeente blijft volgens BKR én SZW, als er sprake is van een mandaat aan een derde 

partij, altijd zelf verwerkingsverantwoordelijke; 

• Indien een gemeente haar bevoegdheden heeft gedelegeerd aan een Gemeenschappelijke 

regeling (GR), dan is de GR verwerkingsverantwoordelijk (als slechts specifieke bevoegdheden 

zijn gedelegeerd, indien dit blijkt uit het delegatiebesluit); 
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• Operationele gegevensuitwisseling met BKR kan door verwerkingsverantwoordelijke worden 

opgedragen aan een gemandateerde; 

• We onderscheiden de overeenkomst, de operationele aansluiting en de kosten. 

 

Overeenkomst 

• Aansluiting bij BKR is per juridische entiteit (kredietverstrekker/gemeente/GR) en wordt 

vastgelegd in een (aansluit)overeenkomst (in de praktijk betekent dit een aanvraag voor 

deelname waarna BKR de deelname erkent en bevestigt); 

• Gemeentelijke kredietbanken zijn bij BKR reeds aangesloten op grond van de Wet financieel 

toezicht en hoeven niet opnieuw aan te sluiten als het dezelfde juridische entiteit is als de 

gemeente (bijvoorbeeld een afdeling van de gemeente), wellicht is wel een addendum nodig; 

• De verwerkingsverantwoordelijke sluit de overeenkomst met het BKR: 

1. Gemeente voert zelf Wgs uit, B&W tekent overeenkomst; 

2. Gemeente heeft uitvoering Wgs gemandateerd, B&W tekent overeenkomst en geeft via 

meldingsformulier aan BKR door wie gemandateerde partij is; 

3. Gemeente heeft bevoegdheden gedelegeerd aan GR, de GR tekent als 

verwerkingsverantwoordelijke een overeenkomst waarin zij de gemeenten vermeldt die de 

bevoegdheden aan de GR hebben overgedragen. In de overeenkomst wordt dus 

vastgelegd welke gemeenten tot de GR behoren. Dit kan in één overeenkomst, de GR 

tekent immers niet namens een gemeente, maar als GR. 

4. Gemeente heeft verschillende interne onderdelen/afdelingen die de Wgs uitvoeren, dan wel 

werkzaamheden doen ihkv de Wft (gemeentelijke Kredietbank). B&W tekent overeenkomst 

en meldt via het meldformulier welke verwerkers werkzaamheden uitvoeren. 

5. Een combinatie van 2 en 4 is ook mogelijk. 

 

Aansluiting / operationele gegevensuitwisseling 

1. Gemeente die zelf de Wgs uitvoert sluit zelf aan op BKR; 

2. Gemeente die uitvoering Wgs heeft gemandateerd: de gemandateerde partij, die in de 

overeenkomst is benoemd, sluit rechtstreeks aan en regelt dit zelf met BKR; 

3. GR die zelf de Wgs uitvoert sluit zelf aan op BKR; 

4. GR die uitvoering Wgs heeft gemandateerd: de gemandateerde partij, die in de 

overeenkomst is benoemd sluit rechtstreeks aan en regelt dit zelf met BKR; 

5. De individuele gemeenten in een GR krijgen ten behoeve van monitoring en statistische 

informatie een nadere specificering in de registratie. 

Kosten 

Alleen gemeenten waar op 1 januari 2021 nog geen NVVK lid als uitvoerder werkzaam was betalen 

aansluitkosten.  


