
Stap 1. Nadat het vonnis is betekend, stelt de deurwaarder een
vraag aan UWV Polis om te achterhalen van wie (werkgever, 
uitkeringsinstelling etc., d.i. de derde) de schuldenaar
inkomsten ontvangt

Stap 2. Wanneer het loonheffingennummer van de  inkomens-
verstrekker bekend is bij SNG, wordt in het antwoordbericht
een “indicatie e-VOI mogelijk” gezet

Stap 3. De deurwaarder stelt op basis van de “indicatie e-VOI 
mogelijk” de vraag aan de betreffende derde

Stap 4. De derde logt in op SNG Derdenservice en beantwoordt 
het e-VOI



1. Degene die het e-VOI moet beantwoorden logt met de door SNG verstrekte inloggegevens in op SNG Derdenservice.  
Om te kunnen inloggen moet een door SNG verstrekt software certificaat gebruikt worden. Dat software certificaat is 
gebonden aan de organisatie waaraan het is verstrekt



2. Op het e-VOI scherm staat een overzicht van de vragen (1), kunnen (beantwoorde) vragen worden opgezocht (2) en 
kunnen nieuwe e-VOI’s in behandeling worden genomen (3) 
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3. Wanneer een nieuwe vraag wordt geopend, wordt gecontroleerd of kort daarvoor op hetzelfde BSN een vraag is gesteld. 
Is dat zo, dan wordt een pop-up scherm getoond met daarin de datum en de naam van de degene/afdeling die het verzoek
heeft behandeld. De eerder ingevoerde gegevens kunnen dan worden overgenomen. De behandelaar kan deze gegevens
bekijken, bevestigen en vervolgens het antwoord versturen



4. Bij het openen van een nieuwe vraag, wordt het BSN (1) van de schuldenaar getoond. Het BSN kan worden gekopieerd
(2) naar het prikbord en geplakt in de zoekfuctie van het eigen loonadministratiesysteem. Als met de schuldenaar geen
inkomstenverhouding (meer) bestaat dan kan dit direct worden aangegeven (3). De vraag is daarmee afgehandeld. 
Als er wel een inkomstenverhouding bestaat kan meteen aangegeven worden of vergoedingen worden betaald, 
vorderingen worden verrekend of beslagen zijn gelegd (4) 
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5. Afhankelijk van de soort inkomsten die worden betaald, wordt het invoerscherm ‘dienstverband’ of ‘uitkering’ getoond. 
De behandelaar voert hier de details in. Er kunnen meerdere dienstverbanden of uitkeringen worden ingevoerd. 
Ingevoerde gegevens kunnen: worden bevestigd na controle (1), opgeslagen en naar de volgende stap worden genavigeerd
(2), worden gewist (3) of doorgestuurd naar een ander gebruiker binnen de organisatie (4)
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6. Na de keus ‘Opslaan, volgende stap’ wordt het scherm ‘Vergoedingen’ getoond.  Vergoedingen zijn de bedragen die 
naast het salaris/uitkering worden betaald. Er kan een vergoeding worden toegevoegd (1) of, wanneer geen vergoeding
wordt betaald, worden gekozen voor “Geen vergoedingen” (2). Als in het beginscherm is geselecteerd dat er geen
vergoedingen worden betaald, is dit al ingevuld (2). Daarna volgt de volgende stap (3)
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7. De details van de vergoeding worden ingevoerd.  Daarna worden deze opgeslagen en bevestigd of wordt overgegaan
naar de volgende stap



8. Heeft de derde een vordering op de schuldenaar die met de inkomsten wordt verrekend, dan worden de gegevens
daarover op dit scherm ingevoerd



9. Als er beslag is gelegd op de inkomsten van de schuldenaar dan worden de details daarvan dit scherm ingevoerd. Hierbij
worden ook de gegevens van de beslaglegger ingevoerd



10. Nadat de gegevens zijn ingevoerd wordt daarvan een overzicht gegeven. De behandelaar kan deze gegevens
controleren, het antwoord versturen (1) en het antwoord afdrukken (2) voor de eigen administratie
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11. De verzending wordt bevestigd. Daarna kan een nieuwe vraag worden geopend (1) of worden teruggekeerd naar het 
overzicht (2)
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