
FACTSHEET CONVENANTEN

Een convenant met de NVVK: 
winst voor iedereen 
Een klant met betaalachterstanden kost u vaak veel tijd en geld. U 
moet samen met schuldhulpverleners tot een terugbetalingsregeling 
komen. Daarbij wilt u graag zeker weten dat de schuldhulpverlener 
alles doet wat mogelijk is om een vordering te laten betalen. 
Uw klant heeft vaak niet alleen een schuld bij u, maar ook bij 
anderen. De schuldhulpverlener moet alle partijen in een regeling 
samenbrengen. Dat traject kan lang duren.

Beter voor 
mensen met schulden

Beter voor 
schuldeisers

Beter voor 
hulpverleners

sneller  
duidelijkheid

sneller vrij van 
schuldzorgen 

meer tijd om  
te werken aan 

gedrags- 
verandering

sneller  
duidelijkheid  

minder kosten

 minder 
tijd kwijt

Model Convenant

De NVVK – de branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociaal 
bankieren en bewindvoering – heeft daar een oplossing voor. We 
sluiten met zoveel mogelijk schuldeisers convenanten af. Het 
resultaat: uw klant is sneller en op een duurzame manier financieel 
gezond en u als schuldeiser krijgt meer grip op een zo groot mogelijk deel van uw vordering. 
Een convenant is bovendien een goede invulling van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en sociaal incassobeleid.
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Een convenant is een samenwer-

kingsafspraak tussen de NVVK en een 

schuldeiser over het minnelijk traject 

van schuldhulpverlening. Daardoor 

verbetert de samenwerking tussen 

schuldeisers en NVVK-schuldhulpverle-

ners. De NVVK vertegenwoordigt ruim 

90% van alle schuldhulpverlenende 

organisaties. 

Kiest u voor een convenant, dan 

spreekt u met de NVVK af om, als er 

geen belemmeringen zijn, al bij de 

 saldo-opgave bij voorbaat akkoord te 

gaan. U ontvangt dus geen voorstel 

meer, alleen nog de definitieve beslis-

sing. Spelen er belemmeringen, zoals 

recidive of vermoedens van fraude, dan 

kunt u dat bij de saldo-opgave aange-

ven en ontvangt u eerst een voorstel.

Het uitgangspunt van een convenant 

is wederzijds vertrouwen. NVVK-leden 

werken volgens de NVVK-gedragsco-

de. De schuld-

hulpverlener 

behartigt hierbij 

uw belangen net 

zo goed als die van de schuldenaar. 

We baseren ons op gestandaardiseer-

de rekenmethodes. Hierdoor ontstaat 

een transparante en eerlijke schuldre-

geling. Onderhandelen over bedragen 

is niet nodig want u weet: ik ontvang 

het hoogst haalbare aanbod. 

Wat houdt een convenant in?
‘Een logische stap’
 

“Bij KPN hadden we al afspraken 

met verschillende schuldhulpver-

leners. Daarnaast zijn wij aange-

sloten bij de Schuldeiserscoalitie. 

We zijn via de NVVK ook al 

betrokken bij het Schuldenknoop-

punt, waarmee we in de toekomst 

digitaal kunnen communiceren 

met schuldhulpverleners.”

“Voor ons was het afsluiten van 

een convenant met de NVVK een 

logische stap. Het modelconve-

nant bood een goede basis voor 

het uiteindelijke convenant dat we 

hebben afgesloten. Daarin heb-

ben we nu de afspraken op een 

uniforme manier vastgelegd.”

“Doordat we een uniforme aanpak 

hebben, hebben we ook een 

automatiseringsslag kunnen 

maken. Een convenant hoeft 

dus niet op zichzelf te staan. Het 

biedt een goed vertrekpunt voor 

bijvoorbeeld het aansluiten op 

het Schuldenknooppunt. Op de 

vraag ‘waarom zou je als bedrijf 

een convenant met de NVVK 

afsluiten’, zou eigenlijk de vraag 

moeten zijn: waarom niet? Het is 

winst voor alle betrokkenen en het 

is direct merkbaar.”

 

Arjan Visser, 

Credit Manager MM  

(Contracts to Cash) bij KPN

zonder convenant

Oplopende incassokosten
die niet verhaald kunnen worden. 
De schuldeiser geeft geld uit dat 

niet terugkomt.

Snelle opschorting 
incasso-maatregelen 
Kosten lopen niet onnodig op

start schuldhulpverlening

  sneller duidelijkheid

duidelijkheid krijgen duurt lang

met convenant

5Formeel            x contact
in de praktijk veel vaker

3  x contact 
GEEN tussentijds gedoe

De hoogte van de uitbetaling 
is in beide gevallen gelijk

Gemiddeld heeft 
een schuldenaar 

14 schuldeisers. 
Zonder convenant 

is het lastig en 
tijdrovend om tot 
overeenstemming 

te komen

14 
schuldeisers
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De voordelen van een convenant op een rijtje:

Een convenant levert u veel voordelen 

op tegen lage kosten. De NVVK heeft 

een modelconvenant dat als basis 

dient. Hierin zijn onze gedragsregels 

opgenomen. U hoeft het convenant 

alleen nog maar te verwerken in uw 

invorderingsproces. 

Dat betekent: u stopt met incasseren 

als een schuldhulpverlener meldt dat 

hij uw klant helpt en u gaat bij voor-

baat akkoord met een regeling op het 

moment dat u de schuldhulpverlener 

informeert over het bedrag dat de klant 

u schuldig is.

Hoe gaat het afsluiten van een 
convenant in zijn werk?

“Het convenant past goed om richting te 
geven aan ons maatschappelijk verantwoord 

incassobeleid” 

Philip Boland, T-Mobile

‘Maatschappelijk 
verantwoord’

 “Bij T-Mobile zijn we druk bezig 

met het vormgeven van de sociale 

koers van ons incassobeleid. We  

verkopen vorderingen niet door, 

we nemen deel aan de Schuld-

eiserscoalitie en SchuldenlabNL. 

Het NVVK convenant past goed 

bij onze wens om verder richting 

te geven aan ons maatschappelijk 

verantwoorde incassobeleid. 

We zijn nu op basis van het 

modelconvenant van de NVVK 

ons convenant aan het opstellen. 

Het zal straks de doorlooptijd van 

een saneringstraject verkorten, 

verwachten we. Dat levert een 

kostenbesparing op voor alle 

partijen: voor de cliënt, voor de 

saneringsinstantie en voor ons als 

schuldeiser.”

 

Philip Boland,  

DCA (Debt Collection Agency) 

Manager bij T-Mobile

Het vermindert uw admi-
nistratieve lasten doordat 
er minder contactmomen-
ten nodig zijn tussen u en 
de schuldhulpverlener.

Het verheldert uw  
financiële positie. U weet 
eerder waar u aan toe 
bent.

Met een convenant laat u 
zien dat u maatschappelijk 
verantwoord wilt onderne-
men en dat u een sociaal 
incassobeleid voert. De 
kans van slagen van het 
schuldhulpverlenings-
traject wordt vergroot. U 
draagt bij het creëren van 
een nieuw toekomstper-
spectief voor mensen met 
geldzorgen.

Niet betalende klanten 
worden weer goed be-
talende klanten. Bij een 
schuldregeling hoort 
immers dat de klant zijn 
betaalverplichting weer 
nakomt. Het herstel van 
een goede klantenrelatie 
kan de echte opbrengst 
zijn.

1 2 3 4

Deze organisaties en bedrijven hebben al een 
convenant bij ons:

Winst voor iedereen
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De NVVK is de branchevereniging voor 

schuldhulpverlening, sociaal bankieren 

en bewindvoering. Onze missie: Een 

fundamentele bijdrage leveren aan de 

bestaanszekerheid van mensen met 

financiële vragen en problemen. Met 

oog voor de belangen van hulpvragers 

én schuldeiser. Vanuit het programma 

‘Meer mensen schuldenzorgvrij’ zet 

de NVVK zich in om het proces van 

schuldhulpverlening te vereenvoudigen 

en te verkorten. 

Over de NVVK Contact
Heeft u interesse of wilt u meer weten? 

Neem contact op met de NVVK:

Een convenant staat wat de NVVK betreft niet op zichzelf. Het is onderdeel van een 

bredere aanpak die hulp bij schulden moderniseert en versnelt. Dat ziet er zo uit:

Een convenant: de basis voor transparante en 
eerlijke schuldhulpverlening

085 489 5740 
info@nvvk.nl
 
www.nvvk.nl
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