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Addendum op het Convenant Lokale Overheid 
Convenant t.b.v. Minnelijke Schuldhulpverlening 

NVVK – partij 2 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

De NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, statutair gevestigd te 
Amsterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. Florijn en de heer R.C.H. van 
den Tillaar, respectievelijk in de hoedanigheid van voorzitter en secretaris hierna te noemen: 
“NVVK”; 
 
en: 

XXX, statutair gevestigd te XXX, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door XXX, in de 
hoedanigheid van XXX, hierna te noemen de lokale overheidscrediteur, af te korten tot 
“Overheidscrediteur”; 
 
NVVK en Overheidscrediteur tezamen te noemen: Partijen 

 

OVERWEGENDE DAT: 

a) Partijen de wens hebben het schuldregelingsproces te vereenvoudigen; 
b) Partijen zich maximaal inspannen voor de doelstelling van het convenant en met dit addendum 

een aantal specifieke zaken wensen af te spreken. 

 

KOMEN PARTIJEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

1. Aanvulling: Opgave saldo 
1.1 Partijen komen hierbij overeen dat artikel 8 Opgave saldo wordt aangevuld met een nieuw 

artikel 8.2a dat als volgt luidt: 

8.2a Indien de vordering van de Overheidscrediteur op jaarbasis wordt vastgesteld maar in 
termijnen wordt geïncasseerd, dan omvat het saldo het totaal van de nog openstaande 
termijnen voor het betreffende jaar. Tegelijk met de saldo-opgave zet de Overheidscrediteur 
een eventuele automatische incasso voor de nog resterende termijnen stop. 

 
1.2 Partijen komen hierbij overeen dat artikel 8.3 wordt vervangen door een nieuw artikel 8.3 

dat als volgt luidt: 

8.3 Indien er bijzonderheden zijn die instemming met een Minnelijk Voorstel op voorhand 
belemmeren, dan wordt dit door de Overheidscrediteur aangegeven bij de saldo-opgave.  
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Onder belemmeringen worden niet verstaan niet-betaalde belastingen, mits de vordering 
vermijdbaar maar niet verwijtbaar wordt geacht.  
Dit geldt bijvoorbeeld voor parkeerbelasting en toeristenbelasting. De behandeling van 
toeristenbelasting is zo gelijk aan die van omzetbelasting in minnelijke Schuldregelingen.  
 

2. Aanvulling: Opschorten bestuurlijke boetes en dwangsommen gedurende Schuldregeling 
2.1 Partijen komen hierbij overeen dat het artikel 9 Minnelijk Voorstel wordt aangevuld met een 

nieuw artikel 9.6 dat als volgt luidt: 

9.6 De Overheidscrediteur verleent zijn medewerking aan een minnelijke Schuldregeling 
voor door hem te incasseren bestuurlijke boetes en dwangsommen. De Overheidscrediteur 
verleent in beginsel finale kwijting ten aanzien van dergelijke vorderingen, tenzij de wet zich 
daartegen verzet.  

3. Toevoeging: Nazorg 
3.1. Partijen komen hierbij overeen dat artikel 10 Schuldregeling uit het convenant wordt 

aangevuld met artikel 10.4 dat als volgt luidt:  

10.4 De Schuldhulpverlener wijst de Schuldenaar erop dat na reguliere of tussentijdse 
beëindiging van de Schuldregeling eventuele restantvordering(en) uit hoofde van 
bestuurlijke boetes en dwangsommen nog moeten worden betaald. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te: 
 
Plaats partij 2,      Utrecht, 
Datum: XXX       Datum: XXX  
 
Partij 2         NVVK 
 
          
 
Naam ondertekenaar     M. Florijn  
Functie ondertekenaar     Voorzitter NVVK 
 
          
 
         R.C.H. van den Tillaar 
         Secretaris NVVK 


