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Het NVVK Arrangement voor schuldhulpverlening

Deze
factsheet helpt u als
schuldeiser te bepalen
welke samenwerkings
afspraken met de NVVK
voor u nuttig zijn

1 Schuld

1 Deal

1 Kanaal

Convenanten
Schuldenknooppunt

Saneringskrediet

Collectief
Schuldregelen

FACTSHEET N VVK A RR AN GEM EN T

Eén schuld, één deal, één
kanaal. Dat is waar het NVVK

Waarom schuldhulpverlening?

Arrangement voor staat. We
geven dit vorm met diverse
samenwerkingsafspraken
tussen schuldhulpverleners
en schuldeisers. Deze
factsheet geeft die afspra
ken én hun onderlinge

Schulden leiden tot
hoge maatschappelijke
kosten

Met schuldhulpverlening
kans op
een nieuwe start

samenhang weer. Het helpt
u als schuldeiser te bepalen
welke samenwerkings
afspraken voor u van nut zijn.
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In Nederland hebben meer dan één miljoen

Problematische schulden leiden tot hogere

huishoudens betalingsproblemen. Soms zijn

kosten in de gezondheidszorg, er ontstaan

de betalingsproblemen zo groot dat ze niet

problemen in het gezin en op het werk en

binnen redelijke termijn vallen op te lossen.

mensen in de bijstand vinden moeilijker een

Wanneer zelfstandig en volledig aflossen niet

baan. Voor hulpvragers betekent schuld

binnen 3 jaar lukt, is er sprake van problema

hulpverlening een kans op een nieuwe start

tische schulden. De oorzaken van zulke grote

waardoor de aandacht weer naar het nor

schulden zijn divers. Soms ligt het aan een

male leven kan. Voor schuldeisers wordt de

eenmalige gebeurtenis: een scheiding, ziekte

kans groter dat zij nog (een deel van) hun

of baanverlies. In andere gevallen spelen er

geld terugkrijgen. In ieder geval ontstaat er

structurele problemen: gebrekkige financiële

duidelijkheid. Hulp voorkomt dat schuldeisers

opvoeding, laaggeletterdheid, een verstande

incassokosten blijven

lijke beperking of een verslaving.

maken die niet terug te

Schulden kosten de maatschappij veel geld.

vorderen zijn.

1 .000.000
huishoudens

Het NVVK Arrangement

met betalingsachterstanden

Als schuldhulpverlening nodig is, moet dit zo

Deze elementen leggen we hieronder verder

Bij elkaar zorgt dit voor veel vertraging en

snel en zo goed mogelijk worden geregeld. Dat

uit. Belangrijk om vast te stellen is: ze vullen

frustratie, bij zowel schuldeisers als schuld

is in het belang van alle partijen. Dit is precies

elkaar aan. We weten dat bij 1.400 schuld

hulpverleners. Met het NVVK Arrangement

waar het NVVK Arrangement zich op richt. Het

dossiers binnen één gemeente jaarlijks maar

wordt deze stroom aan communicatie inge

arrangement bestaat uit de volgende elementen:

liefst 84.000 brieven over en weer verstuurd

perkt, gestandaardiseerd en gedigitaliseerd.

■ Saneringskrediet (1 schuld)

worden tussen schuldeisers, mensen met

Zo worden problematische schulden sneller

■ Collectief Schuldregelen,

schulden en hulpverleners. Ook zijn er aller

opgelost tegen lagere uitvoeringskosten.

inclusief convenanten (1 deal)

hande verschillende communicatiekanalen

■ Schuldenknooppunt (1 kanaal)

(brieven, e-mails, portals, webformulieren).
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Het NVVK Arrangement voor schuldhulpverlening
Saneringskrediet
• Schuldenrust

1 Schuld

• Minder administratie
• Focus op voorkomen
herhaling

1 Deal

1 Kanaal

Convenanten

Schuldenknooppunt

Schuldenknooppunt

Saneringskrediet

• Dé standaard in digitaal
communiceren tussen
schuldeisers en
schuldhulpverleners

Collectief
Schuldregelen

• AVG- en securityproof
• Sterke verlaging
administratieve druk
• Enorme versnelling van
het schuldregelen

Collectief Schuldregelen
• Sneller en bij meer dossiers aflossing op
vorderingen
• In één keer afspraken maken met alle
deelnemende gemeenten
• Geen tijd meer kwijt aan
individuele beoordelingen

Convenanten
• Bij voorbaat akkoord met voorstel
schuldregeling door NVVK-lid
• Alleen in bijzondere omstandigheden
nader contact
• Op basis van vertrouwen in de kwaliteit
van NVVK-leden
FACTSHEET NVVK Arrangement
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Model

Landelijke convenanten

Conve

nant

Beleidsafspraken tussen NVVK en grote schuldeisers of koepelorganisaties
De NVVK sluit landelijke convenanten af met

De NVVK sluit deze convenanten op basis

keningswijze voor het schuldregelingsvoor

grote schuldeisers en daar waar mogelijk met

van een standaard modelconvenant. Zonodig

stel. In het vertrouwen dat deze werkwijze

koepelorganisaties. We vertegenwoordigen

kunnen bijzonderheden worden vastgelegd

ook het hoogst haalbare aanbod oplevert,

ruim 90% van alle schuldhulpverlenende

in een addendum. Uitgangspunt van elk

gaan schuldeisers bij voorbaat akkoord

organisaties die optreden als bemiddelaar

convenant is dat de gehele vordering wordt

met een voorstel. Alleen als er bijzondere

tussen schuldeisers en hulpvragers. In een

terugbetaald. Soms oordeelt een NVVK-lid

belemmeringen zijn voor zo’n akkoord wordt

convenant worden afspraken gemaakt rond

dat dit niet mogelijk is. Als de schuldenaar

daarvan afgeweken.

het gehele traject van minnelijke schuldhulp

aan de gestelde voorwaarden voldoet, zal het

verlening voor mensen met problematische

NVVK-lid aan de convenantpartij vragen om in

schulden. Zo’n traject beslaat 4 fases:

te stemmen met gedeeltelijke kwijtschelding

1.

Aanmelding

als onderdeel van een sanering.

2.

Stabiliseren van inkomsten en uitgaven

De werkwijze van NVVK-leden is vastgelegd in

3.

Schuldregelen en begeleiding

een Gedragscode en bijbehorende modules.

4.

Einde regeling en nazorg

Dit is inclusief een gestandaardiseerde bere

VOOR WELKE SCHULDEISERS?
• Grote schuldeisers en (schuldeisers aan
gesloten bij) brancheorganisaties.
VOOR WELKE SCHULDHULPVERLENERS?
• Alleen voor NVVK-leden
WELKE FASE
• Alle fases in het proces

Intakefase

Stabilisatie

Schuldregelen

Schuldregeling

< 3 maanden

4-8 maanden

120 dagen

32 maanden
max 36 maanden

Nazorg

TYPE REGELING
• Saneringskrediet en schuldbemiddeling
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1 Schuld

Saneringskrediet
Voor schuldeisers biedt een saneringskrediet sneller duidelijkheid

Saneringskrediet

Een saneringskrediet wordt verleend door

meer op te leveren terwijl de administratieve

een gemeente of een Kredietbank. Met een

belasting voor alle partijen hoog is.

saneringskrediet betaalt de hulpvrager in één

Voor schuldeisers biedt een saneringskrediet

keer zijn schulden af. U als schuldeiser krijgt

sneller duidelijkheid dan een schuldbemid

meteen uw geld en u kunt het dossier direct

deling. De schuld wordt direct na betaling

sluiten. De hulpvrager lost vervolgens het

afgeboekt. De hulpvrager heeft nog maar

saneringskrediet af aan de verstrekker voor

één aflosverplichting. Dit zorgt voor minder

de duur van de schuldregeling.

stress en meer schuldenrust. De hulpvrager
kan daardoor direct gaan werken aan de

Afhankelijk van de situatie van de hulpvrager

toekomst.

kan de schuldhulpverlener ervoor kiezen

Verkort het schuldhulpverleningstraject met 30 maanden door brede inzet van
het saneringskrediet mogelijk te maken en ruimte te creëren voor begeleiding.

Voordelen saneringskrediet
1. Klant kan direct werken aan
de toekomst en heeft nog
maar één aflosverplichting

3. Vermindering
administratieve
lasten

2. Schuldeisers ontvangen
direct hun geld

4. Goedkoop

De komst van het een landelijk Waarborg

vindt ‘schuldbemiddeling’ plaats: de schulden

fonds Saneringskredieten stimuleert de inzet

worden in een aantal jaarlijkse termijnen

van saneringskredieten. Dit fonds staat borg

afgelost. De hoogte van de aflossing kan

voor de verstrekte kredieten, waardoor ge

worden aangepast aan de omstandighe

meenten minder individueel risico lopen. Het
fonds is publiek gefinancierd.

Saneringskrediet
Schuldeisers ontvangen afgesproken
bedrag en schelden de rest kwijt.

Kredietbanken verenigd in
Sociale Banken Nederland
Verstrekker saneringskrediet

Schuldenaar

Schuldeisers

Betaalt aflossing
aan kredietbank

Lening saneringskrediet

Ontvangen het
afgesproken bedrag

Aflossing aan kredietbank
Aflossing aan kredietbank
Schuld:
Afloscapaciteit:
Saneringskrediet:

€ 10.000
€ 1.800
€ 1.800

Schuldenaar niet in staat
om € 1.800 af te lossen,
maar € 1.500.

Schuldenaar lost € 1.800 af in 36 termijnen van € 50,00

geen krediet te verstrekken. In plaats daarvan

den, bijvoorbeeld inkomensverhoging. In de

Landelijk Waarborgfonds Saneringskrediet

Beroep gedaan op het
Landelijk Waarborgfonds,
waaruit €300,00
onttrokken kan worden.

onder

100%

100%

terugbetaald

terugbetaald

looptijd 15 jaar

Publiek geld

Landelijk Waarborgfonds
Saneringskrediet

Privaat geld

Staat borg voor verstrekte
saneringskrediet

Per saneringskrediet
komt er een bedrag
terug in het fonds

Hoogte Waarborgfonds
bedraagt 1% van de
oorspronkelijke schuld
die opgelost is (met
een saneringskrediet)

€ 100 in Waarborgfonds
€ 1000 saneringskrediet
lost €10.000 aan schulden op

praktijk blijkt schuldbemiddeling nauwelijks

FACTSHEET NVVK Arrangement
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1 Schuld
1 Deal
Convenanten
Saneringskrediet

Collectief
Schuldregelen

Collectief Schuldregelen
De turbo binnen de fase van schuldregelen
Collectief Schuldregelen kan samen met of

schuldregelingsvoorstel te komen. Er volgt

los van een convenant worden ingezet. De

geen betalingsvoorstel meer. Schuldeisers

afspraken zijn een specifieke uitwerking

voeren geen geïndividualiseerde beoordeling

voor de fase van het schuldregelen. Net als

per hulpvrager uit, maar handelen deze lijsten

bij een convenant gaat de schuldeiser vooraf

op gestandaardiseerde wijze af. Periodiek

akkoord met een voorstel van de schuldhulp

ontvangt de schuldeiser een terugkoppeling

verlener, tenzij er sprake is van bijzonderhe

van de status van schuldregelingen via een

den. Deze worden in zo’n geval aangegeven

beslislijst.

bij de saldo-opgave. Collectief Schuldregelen
wordt kracht bijgezet doordat deelnemende

2. Via het Schuldenknooppunt.

gemeenten maximaal inzetten op sanerings

Deze digitale voorziening wordt door steeds

kredieten en klanten ondersteunen met een

meer schuldeisers gebruikt als communica

vorm van budgetbegeleiding.

tiemiddel met gemeentelijke schuldhulpver

De gegevensuitwisseling voor Collectief

leners. Op de volgende pagina leest u er meer

Schuldregelen kan op twee manieren plaats

over.

vinden:

VOOR WELKE SCHULDEISERS?
• Alle (grotere) schuldeisers
VOOR WELKE SCHULDHULPVERLENERS?
• Schuldhulpverleners die schuldregelen
• Interessant vanaf 10 dossiers per maand
per gemeente
WELKE FASE
• Schuldregelen
TYPE REGELING
• Saneringskrediet

Collectief Schuldregelen maakt deel uit van
1. Directe uitwisseling tussen schuldeiser en

het pact ‘Naar een schuldenzorgvrij Neder

deelnemende gemeenten.

land’ van SchuldenlabNL. De regie en uitvoe

De schuldeisers krijgen periodiek een over

ring van Collectief Schuldregelen ligt sinds

zicht van hulpvragers toegestuurd. Daarin

oktober 2020 bij de NVVK.

wordt een saldo-opgave gevraagd om tot een
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VOORWAARDEN
• Vooraf akkoord
• Inzetten saneringskrediet
• Vorm van budgetbegeleiding
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1 Kanaal
Schuldenknooppunt

Schuldenknooppunt
Digitale voorziening met gestandaardiseerd
berichtenverkeer voor snelle en veilige communicatie
Het Schuldenknooppunt is in 2021 live ge

daardiseerde manier van werken ten grond

gaan. Het knooppunt wordt beheerd door de

slag. Deze procesafspraken zijn in overleg

onafhankelijke stichting Schuldenknooppunt,

met schuldeisers en schuldhulpverleners tot

waarin schuldeisers en schuldhulpverleners

stand gekomen en sluiten aan op de landelijke

zijn vertegenwoordigd. Het biedt een veilige

convenanten en Collectief Schuldregelen.

digitale voorziening waar schuldhulpverle

Ook zonder een convenant of Collectief

ners en schuldeisers via gestandaardiseerde

Schuldregelen kunt u gebruik maken van het

berichten met elkaar communiceren. Dit

Schuldenknooppunt.

berichtenverkeer loopt naar keuze via een

Het Schuldenknooppunt ondersteunt in

systeemkoppeling of een webportaal. Deze

eerste instantie de fase van het schuldre

nieuwe communicatiestandaard vervangt

gelen. Dit zal stapsgewijs worden uitgebreid

de vele verschillende manieren waarop een

naar andere fasen van schuldhulpverlening.

schuldregeling op dit moment tot stand wordt

Denk hierbij aan vroegsignalering. Daar waar

gebracht.

mogelijk verbinden we andere initiatieven van
gegevensuitwisseling.

VOOR WELKE SCHULDEISERS?
• Alle schuldeisers, ook als ze klein zijn en/
of alleen lokaal werken
VOOR WELKE SCHULDHULPVERLENERS?
• Schuldhulpverleners die schuldregelen
WELKE FASE
• Schuldregelen
• Later ook andere fases
TYPE REGELING
• Schuldbemiddeling

Aan het Schuldenknooppunt ligt een gestan

Zie ook schuldenknooppunt.nl

• Saneringskrediet

FACTSHEET NVVK Arrangement
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De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverle
ning, 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 schuldeisers. Vanuit het
programma ‘Meer mensen schuldenzorgvrij’ zet de NVVK zich
in om het proces van schuldhulpverlening te vereenvoudigen
en te verkorten.

Wilt u meer weten over ons werk?
Bel de NVVK via 085 - 489 5740 of mail naar info@nvvk.nl.
We maken graag een afspraak voor een toelichtend gesprek.
Kijk ook op onze website: nvvk.nl. Daar kunt u zich aanmelden
voor onze tweewekelijkse nieuwbrief met het laatste nieuws
op het gebied van financiële hulpverlening.
www.nvvk.nl
info@nvvk.nl
085 489 5740

