Schuldenwijzer informatie voor schuldhulpverleners
Schuldenwijzer is een online platform dat mensen met schulden inzicht geeft.
Schuldenwijzer geeft inzicht in beslagen op inkomsten door gerechtsdeurwaarders en
biedt mensen met schulden zo het meest complete overzicht van schulden.
Daarnaast biedt Schuldenwijzer hulp bij Toeslagen Herstel.
Welke informatie biedt Schuldenwijzer?
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b

Schuldenwijzer geeft mensen met schulden
inzicht in beslagen op inkomsten.
De informatie bestaat uit:
a) hoeveel er nog betaald moet worden;
b) de hoogte van de beslagvrije voet;
c) de contactgegevens van het
gerechtsdeurwaarderskantoor;
d) het dossiernummer (kenmerk);
e) een overzicht van betalingen.
Dit overzicht kan gedownload worden.
Ook kan een volledig overzicht van de
geregistreerde beslagen en verwerkingen
gedownload worden in de vorm van een
(AVG) rapport.
Meer informatie: zie https://schuldenwijzer.nl.
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Wie kan gebruik maken van Schuldenwijzer?
Elke Nederlander met DigiD kan inloggen in Schuldenwijzer en
gegevens over beslagen op inkomsten inzien.
Gemiddeld wordt er 10.000 tot 12.000 keer per maand gebruik
gemaakt van Schuldenwijzer. Het is nog niet mogelijk met
een machtiging namens iemand met schulden in te loggen.
Het overzicht van schulden kan gedeeld worden met een schuldhulpverlener.
De schuldhulpverlener kan hiernaar informeren bij zijn/haar cliënt.

Ontwikkeling en ambitie Schuldenwijzer
Schuldenwijzer is in 2019 als maatschappelijk initiatief ontwikkeld en heeft de ambitie
het overzicht uit te breiden met meer schuldeninformatie van gerechtsdeurwaarders en
andere invorderende instanties zoals lokale overheden.
Bij de ontwikkeling van Schuldenwijzer is veel aandacht besteed
aan gebruikersvriendelijkheid en begrijpelijkheid van het online
portaal. Zo heeft de Hogeschool Utrecht onderzoek verricht onder
gebruikers en hebben taalambassadeurs van de Stichting ABC
feedback gegeven. Schuldenwijzer geeft uitleg via diverse
communicatiemiddelen en tips via de social media kanalen.

Welke hulp biedt Schuldenwijzer bij Toeslagen Herstel?
In januari 2022 is Schuldenwijzer uitgebreid met
schuldinformatie van mensen die gedupeerd zijn
door de problemen met de kinderopvangtoeslag.
In het extra tabblad ‘Mijn schuldenoverzicht Toeslagen Herstel’
biedt Schuldenwijzer een overzicht van private schulden
die bekend zijn bij gerechtsdeurwaarders.
Voor meer informatie zie www.schuldenwijzer.nl/toeslagenhulp.

