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I. DEFINITIES  
 

De hierna genoemde begrippen en afkortingen hebben in het Handboek Schuldenknooppunt de 
volgende betekenis: 

1. Schuldeiser: de organisatie die een vordering heeft op een schuldenaar. 
 

2. SE: afkorting voor Schuldeiser. 
 

3. Schuldhulpverlener: tussenpersoon voor schuldenaren en schuldeisers. Hij behartigt de belangen 
van beiden.  
 

4. Schuldhulpverlening: een dienstverlening die mensen helpt schulden te voorkomen, beheersbaar 
te houden en op te lossen. 
 

5. SHV: afkorting voor Schuldhulpverlening 
 

6. Schuldregeling: vrijwillige, minnelijke, regeling waarin schuldeisers akkoord gaan met afbetaling 
van de schuld van een klant vaak tegen finale kwijting en op basis van beschikbare afloscapaciteit. 
Een schuldregeling duurt 3 jaar. Het is een verzamelnaam en omvat schuldbemiddeling en 
saneringskrediet.  
 

7. Directe systeemkoppeling: een koppeling via webservices tussen het systeem van de gebruiker 
en het Schuldenknooppunt. Deze onderliggende processen zullen veelal ongemerkt blijven voor 
de gebruiker. 

8. Webportal: een webpagina waar, door in te loggen, CVS-bestanden geüpload en gedownload 
kunnen worden en handmatig berichten afgehandeld kunnen worden. 
 

9. CSV-bestand: een kommagescheiden bestand, of CSV-bestand, in het Engels comma-separated 
values, is een specificatie voor tabelbestanden. 

 
10. NVVK-convenanten: De NVVK heeft met diverse schuldeisers een convenant afgesloten, waarin 

samenwerkingsafspraken over schuldhulpverlening zijn vastgelegd. 
 

11. Stabilisatie: een fase van schuldhulpverlening met als doel om een klant voor te bereiden op een 
schuldregeling. Het omvat onder meer de volgende onderdelen: overzicht creëren, inkomsten 
maximaliseren, uitgaven minimaliseren, stabiel houden. 
 

12. State diagram: een diagram waarin de verschillende statussen van een systeem worden 
weergegeven.  

 
  



 
Handboek Schuldenknooppunt  

Systeemkoppeling 

 

3 
 

www.schuldenknooppunt.nl 

II. PROCESAFSPRAKEN 

1. Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft welke afspraken er gelden voor de processen waar het Schuldenknooppunt 
een ondersteunende rol kan vervullen.  

 

2. Betrokken processen 
2.1 Schuldregeling 
Het Schuldenknooppunt ondersteunt het proces om tot een schuldregeling te komen. Een 
schuldregeling kan een schuldbemiddeling of een saneringskrediet zijn. Deze processen zijn 
beschreven in de Module Schuldregeling van de NVVK. 

Schuldbemiddeling De totale schuldenlast wordt in gedeeltelijk in termijnen naar draagkracht 
terugbetaald en tegen finale kwijting en/of ontslag uit hoofdelijke 
aansprakelijkheid.  
 

Saneringskrediet  
 

De totale schuldenlast wordt ineens tegen finale kwijting afgekocht, op 
basis van betaling van een percentage van de totale schuldenlast. Dit 
gebeurt door het afsluiten van een kredietovereenkomst. 
 

2.2 Stabilisatie  
Het gebruik van het Schuldenknooppunt kan ingezet worden om aan schuldeisers door te geven dat 
een klant zich heeft gemeld voor gemeentelijke schuldhulpverlening. Voor schuldeisers die dit in een 
convenant met de NVVK hebben afgesproken is dit het signaal waarop deze schuldeisers hun 
vordering niet verder verzwaren en incassomaatregelen voor deze klant opschorten. 

 

2.3 Procesonderdelen 
Het Schuldenknooppunt ondersteunt de communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers in 
de volgende procesonderdelen 

Procesonderdeel Berichten Verzender Ontvanger 

Kennisgeving dat klant 
schuldhulpverlening heeft 
aangevraagd 
 

Klant gemeld voor SHV* Schuldhulp-
verlener 
 

Schuldeiser 

In kaart brengen 
schuldpositie 
 
 

Verzoek saldo-opgave 
Saldo-opgave 
Saldo-opgave standaard akkoord 

Schuldhulp-
verlener 
 

Schuldeiser 

Betaalvoorstel aan 
schuldeisers voorleggen 
 

Betaalvoorstel  
Betaalvoorstel akkoord  
Betaalvoorstel niet-akkoord  

Schuldhulp-
verlener 
 

Schuldeiser 
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In de volgende paragrafen worden de afspraken voor deze procesonderdelen uitgewerkt voor de twee 
soorten verbindingen met het Schuldenknooppunt: 

- Directe systeemkoppeling: een koppeling via webservices tussen het systeem van de gebruiker 
en het Schuldenknooppunt. Deze onderliggende processen zullen veelal ongemerkt blijven voor 
de gebruiker. 

- Webportal: inloggen op een website.  

 

3. Algemene procesafspraken  
Artikel 1 Berichten ophalen 
1.1 Deelnemers aan het Schuldenknooppunt halen elke werkdag berichten op van het 

Schuldenknooppunt. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in type aansluiting op het 
Schuldenknooppunt. 

 

Artikel 2 Reactietermijnen 
2.1 Berichten worden binnen 5 dagen van het Schuldenknooppunt verwijderd. Deelnemers dienen 

binnen deze periode berichten op te halen en te bevestigen.  
2.2 Procesbewaking is de verantwoordelijkheid van deelnemers, het Schuldenknooppunt verzorgt 

geen actieve bewaking van reactietermijnen. 
2.3 Deelnemers aan het Schuldenknooppunt beantwoorden binnen 10 dagen een bericht, waarop 

antwoord dient te worden gegeven. 
a. Saldoverzoek 
b. Betaalvoorstel 
c. Statusverzoek 

 
 

4. Procesafspraken directe 

systeemkoppeling 
 

4.1 Kennisgeving dat klant schuldhulpverlening heeft 

aangevraagd 
 

Artikel 3 SHV-bericht ‘Klant gemeld voor SHV 
3.1 Schuldhulpverlener kan bericht Klant gemeld voor SHV sturen naar schuldeisers, die geen gebruik 

maken van BSN, als de betreffende klant een aanvraag voor schuldhulpverlening heeft ingediend. 
3.2 Schuldhulpverlener kan bericht Klant (BSN) gemeld voor SHV sturen naar schuldeisers, die 

gebruik maken van BSN, als de betreffende klant een aanvraag voor schuldhulpverlening heeft 
ingediend. 

3.3 De berichten als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel dienen in de startfase 
beschouwd te worden als Kennisgeving of Stabilisatieovereenkomst zoals gebruikt in NVVK-
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convenanten, waarna eventuele bepalingen uit het NVVK-convenant met een betreffende 
schuldeiser in werking treden, zoals bijvoorbeeld het niet verder verzwaren van de vordering en 
het opschorten van incassomaatregelen. 

3.4 De berichten als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel dienen in de startfase niet 
beschouwd te worden als een melding bedoeld in de VerwijsIndex SchuldHulpverlening (VISH). 

 

Artikel 4 SE-bericht ‘Klant gemeld voor SHV antwoord’ 
4.1 Schuldeiser die het bericht Klant gemeld voor SHV heeft ontvangen, kan dit bericht beantwoorden 

met het bericht Klant gemeld voor SHV antwoord, waarbij het bericht aangevuld kan worden met 
een klantnummer en/of factuurnummer(s). 

4.2 Er gelden geen termijnen voor het versturen van het bericht Klant heeft SHV aangevraagd 
antwoord. 

 

4.2 In kaart brengen schuldpositie 
 

Artikel 5 SHV-bericht ‘Saldoverzoek’ 
5.1 Schuldhulpverlener stuurt bericht Saldoverzoek naar bij de klant bekende schuldeisers met het 

verzoek voor een actueel overzicht van openstaande vorderingen van de betreffende klant. 
5.2 Schuldhulpverlener stuurt bericht Saldoverzoek nuts naar bij de klant bekende nuts-schuldeisers 

met het verzoek voor een actueel overzicht van openstaande vorderingen van de betreffende 
klant. 

5.3 Als schuldhulpverlener in bericht Saldoverzoek nuts heeft aangegeven dat klant akkoord is met 
het uitlezen van de slimme meter, kan schuldeiser niet op een later moment de meterstanden op 
andere wijze opvragen. 

5.4 Schuldhulpverlener stuurt bericht Saldoverzoek publiek naar bij de klant bekende publieke 
schuldeisers met het verzoek voor een actueel overzicht van openstaande vorderingen van de 
betreffende klant. 

 

Artikel 6 SE-bericht ‘Saldoverzoek antwoord’ 
6.1 Schuldeiser die het bericht Saldoverzoek (nuts, publiek) heeft ontvangen beantwoordt dit bericht 

met het bericht Saldoverzoek antwoord voorzien van de gewenste informatie, zoals beschreven in 
hoofdstuk 4 Directe systeemkoppeling berichtendefinities van dit Handboek Schuldenknooppunt.  

6.2 Schuldeiser beantwoordt het saldoverzoek per afzonderlijke vordering of als totaalvordering.  
6.3 Schuldeiser geeft per totaalvordering aan dat hij akkoord is. 
 

Artikel 7 SE-bericht ‘Saldoverzoek antwoord - vooraf akkoord’ 
7.1 Schuldeiser die het bericht Saldoverzoek (nuts, publiek) heeft ontvangen beantwoordt dit bericht 

met het bericht Saldoverzoek antwoord – vooraf akkoord indien in het adresboek 
Schuldenknooppunt is opgenomen dat schuldeiser vooraf akkoord gaat met betaalvoorstellen. 
Schuldeiser handelt het bericht af op dezelfde wijze als beschreven in artikel 6 ‘Saldoverzoek 
antwoord’. 

7.2 Door gebruik te maken van het bericht Saldoverzoek antwoord – vooraf akkoord geeft schuldeiser 
aan vooraf akkoord te gaan met het betaalvoorstel voor betreffende klant. Schuldeiser ontvangt 
derhalve geen betaalvoorstel van schuldhulpverlener, waarop schuldeiser daaruit voortvloeiend 
ook niet op kan en zal reageren. 
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7.3 Indien artikel 7.1 in van toepassing is, maar schuldeiser in een specifiek geval daarvan afwijkt 
gebruikt de schuldeiser het reguliere saldoverzoek antwoord. Daarop zal schuldeiser van 
schuldhulpverlener ook een betaalvoorstel ontvangen, waarop schuldeiser zal reageren. 

 

Artikel 8 SE-bericht ‘Klant onbekend’ 
8.1 Schuldeiser die het bericht Klant gemeld voor SHV of Saldoverzoek (nuts, publiek) heeft 

ontvangen beantwoordt dit bericht met het bericht Klant onbekend indien betreffende klant op 
basis van de verstrekte gegevens van schuldhulpverlener niet bekend is in de administratie van 
schuldeiser. 

8.2 Indien schuldeisers nadere informatie wil ontvangen over de treffende klant, kan schuldeiser op 
een andere wijze dan via het Schuldenknooppunt contact opnemen met de betreffende 
schuldhulpverlener. 

 

4.3 Betaalvoorstel aan schuldeisers voorleggen 
 

Artikel 9 SHV-bericht ‘Betaalvoorstel’ 
9.1 Schuldhulpverlener stuurt bericht Betaalvoorstel naar de schuldeisers waar de betreffende klant 

bekend is met het verzoek om akkoord te gaan met het voorstel voor betaling, dat 
schuldhulpverlener heeft opgesteld op basis van de saldo-overzichten van schuldeisers. 

9.2 In het bericht Betaalvoorstel heeft schuldhulpverlener de benodigde onderbouwing voor het 
betaalvoorstel opgenomen; bijlagen kunnen niet worden bijgevoegd en worden ook niet op een 
andere wijze nagezonden. 

9.3 Schuldeisers die volgens artikel 7 gebruik hebben gemaakt van het bericht Saldoverzoek 
antwoord – standaard akkoord ontvangen geen bericht Betaalvoorstel. 

 

Artikel 10 Betaalvoorstel antwoord 
10.1 Schuldeiser die het bericht Betaalvoorstel heeft ontvangen beantwoordt dit bericht met het 

bericht Betaalvoorstel antwoord. 
10.2 Indien schuldeiser niet akkoord gaat met het voorstel uit het bericht Betaal voorstel antwoord, 

zoals bedoeld in artikel 10.1, dan onderbouwt schuldeiser dit met een reden. 
 

Artikel 11 Schuldregeling geaccordeerd 
11.1 Schuldhulpverlener stuurt het bericht Schuldregeling geaccordeerd naar de betreffende 

schuldeisers indien deze schuldeisers akkoord zijn gegaan met het betaalvoorstel uit het 
bericht Betaalvoorstel. 

11.2 Het bericht Schuldregeling geaccordeerd bevat betalingsinformatie voor de betreffende 
schuldeiser. 

 

Artikel 12 Schuldregeling beëindigd 
12.1 Schuldhulpverlener stuurt het bericht Schuldregeling beëindigd naar de betreffende 

schuldeisers indien het traject om tot een schuldregeling te komen tussentijds is beëindigd. 
12.2 Schuldhulpverlener onderbouwt het bericht Schuldregeling beëindigd met een reden waarom 

het traject om tot een schuldregeling te komen is beëindigd.  
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Artikel 13 Statusbericht  
13.1 Schuldhulpverlener stuurt een statusbericht naar de betreffende schuldeisers om deze te 

informeren over de status van het traject om voor de betreffende klant tot een schuldregeling 
te komen.  

13.2 Schuldhulpverlener stuurt altijd een statusbericht naar de betreffende schuldeisers: 
a. Als er dwangakkoord is aangevraagd  
b. Als er sprake is van uitstel/ opschorting 

13.3 Schuldhulpverlener stuurt een statusbericht binnen 5 werkdagen nadat een situatie zoals 
bedoeld in artikel 13.2 zich voor heeft gedaan.  

13.4 Een statusbericht wordt niet beantwoord. 
 

Artikel 14 Statusverzoek 
14.1 Schuldeiser stuurt het bericht Statusverzoek naar een schuldhulpverlener indien schuldeiser 

de actuele status van het schuldregelingstraject van de betreffende klant wenst te weten.  
14.2 Schuldhulpverlener beantwoordt het bericht Statusverzoek met een statusbericht, zoals 

bedoeld in artikel 13. 
 

Artikel 15 Reminderberichten 
15.1 Schuldhulpverlener kan een reminder bericht sturen naar een schuldeiser om de schuldeiser 

te herinneren om te reageren op een saldoverzoek of betaalvoorstel.  
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III. FINANCIERINGSMODEL 

1. Inleiding 
De kosten voor het beheer en verdere doorontwikkeling van het Schuldenknooppunt worden verdeeld 
over de deelnemers van het Schuldenknooppunt: de verzenders en de ontvangers van de berichten 
die in het Schuldenknooppunt worden gebruikt.  
 

2. Kosten 
Voor gebruik van het Schuldenknooppunt gelden: 

- Aansluitkosten (eenmalig voor aansluiting op het Schuldenknooppunt); 
- Jaartarief. 

 

3. Categorieën 
De tarieven zijn in zes categorieën onderverdeeld, die bepaald worden door het aantal klanten 
waarvoor geprobeerd wordt een schuldregeling af te spreken.  

Schuldhulpverleners 
▪ De indeling is gebaseerd op de jaarcijfers van 2019 van de NVVK voor geaccordeerde 

schuldregelingen; 
▪ Daarbij gezocht is naar een redelijke verdeling van de NVVK-leden over de categorieën; 
▪ Elke schuldhulpverlener zal op basis van de meest actuele jaarcijfers worden ingedeeld in 

de categorie. 

Schuldeisers 
▪ De indeling is gebaseerd op de aantallen schulddossiers van schuldeisers; 
▪ Schuldeiser zullen bij aanmelding gevraagd worden een reële opgave te doen van het 

aantal schulddossiers dat zij jaarlijks behandelen; 
▪ Na een jaar kan dit aantal uit de monitoringsgegevens van het Schuldenknooppunt 

gecontroleerd worden. 

Voor de deelnemers die incidenteel gebruik maken van het Schuldenknooppunt wordt gevraagd 
eenmalig de aansluitkosten te betalen (categorie I). Dit uitgangspunt draagt bij aan de ambitie om alle 
partijen aan te laten sluiten op het Schuldenknooppunt. 
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Financieringsmodel Schuldenknooppunt 

Tariefopbouw  Aansluitkosten (eenmalig) Jaartarief 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

 € 50    
 € 50  

 € 100  
 € 250  
 € 500  

 € 1.000 

€ -    
 € 600  

 € 1.200  
 € 2.400  
 € 6.000  

 € 12.000 
 

Categorieën   Schuldhulpverleners 
Aantal geaccordeerde 

schuldregelingen per jaar 

Schuldeisers 
Aantal schulddossiers 

 per jaar 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

 < 10  
10-50  

50-100  
100-250  
250-750  

> 750  

<200 
200-500 
500-1000 

1000-2500 
2500-7500 

7500> 
 

 

4. Jaarlijkse evaluatie 
De uitgangspunten van het financieringsmodel zullen jaarlijks worden herzien en kunnen wijzigen 
bijvoorbeeld als de scope van het Schuldenknooppunt verbreed wordt. 

Het Schuldenknooppunt heeft geen winstoogmerk. Het laat zich op dit moment aanzien dat na een 
aantal jaar het Schuldenknooppunt zeer positieve financiële resultaten zal realiseren. In dat geval is 
een daling van de genoemde tarieven mogelijk. Uitgangspunt voor ons is dat eventuele baten vooral 
ten goede komen aan partijen die in de aanvangsperiode van het Schuldenknooppunt hebben 
bijgedragen. 
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IV. KADERS 

1. Standaarden  
Het berichtenverkeer van het Schuldenknooppunt sluit aan bij de volgende standaarden: 

SUWI Gegevensregister (SGR)  
Het SGR is de “gemeenschappelijke taal” voor het uitwisselen van gegevens in de sociale zekerheid. 
Beheerder: BKWI, Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen 
Vindplaats: https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-standaarden/suwi-
gegevensregister-sgr  

 

Common Ground (VNG) 
Common Ground1 is het idee om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, 
moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen 
gemeenten. Common Ground staat voor een moderne, agile manier van ICT-systemen ontwerpen, 
bouwen en beheren. Common Ground gaat uit van de gedachte van een gezamenlijk 
gegevenslandschap en stelt gemeenten in staat sneller te innoveren en kosten te besparen. 

Het Schuldenknooppunt past binnen de Common Ground gedachte, de gegevens blijven bij de bron en 
worden op een slimme manier aan de gemeenten geleverd. Daarnaast worden er (web)services 
geleverd, die gemeenten kunnen aanroepen. 

 

2. Grondslagen  
De schuldhulpverleners die gebruik kunnen maken van het schuldenknooppunt werken vanuit een 
gemeentelijke zorgplicht op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Dit zijn 
gemeentelijke instellingen, of instellingen die in opdracht van de gemeente deze taak uitvoeren. 
Schuldhulpverleners die niet vanuit een gemeentelijke zorgtaak werken, worden niet op het 
Schuldenknooppunt aangesloten. 

Om het wettelijk kader vast te stellen, bespreken wij hieronder kort de wetten die een specifieke 
invloed hebben op de inrichting van het schuldenknooppunt. Dit zijn de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs) en de Faillisementswet (zoals gewijzigd bij de Wet schuldsanering 
natuurlijke personen, Wsnp). 

 

  

 
1 Commonground.nl  

https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-standaarden/suwi-gegevensregister-sgr
https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-standaarden/suwi-gegevensregister-sgr
http://www.commonground.nl/
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Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) 
De Wgs geeft gemeenten de wettelijke taak om inwoners met problematische schulden te 
ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor hun financiële situatie. Met een problematische 
schuld gaan meestal ook andere problemen van de schuldenaar en diens gezin gepaard, waarbij de 
gemeente vaak ook een vorm van zorgplicht heeft. De gemeentelijke schuldhulpverleningstaak kan 
worden uitgevoerd door een gemeentelijke organisatie (bv. een gemeentelijke kredietbank) of door 
een private organisatie die in opdracht van de gemeente deze taak uitvoert. De gemeente heeft 
hierbij een inspanningsverplichting om tot een minnelijke schikking te komen tussen schuldenaar en 
diens schuldeisers. Het is aan de schuldenaar om al dan niet mee te werken bij het tot stand komen 
van een minnelijke regeling en de uitvoering daarvan.  

De ondersteuning door de schuldhulpverlener aan de cliënt (schuldenaar) gebeurt op basis van een 
overeenkomst tussen de gemeente en de cliënt, de schuldregelingsovereenkomst. De 
schuldhulpverlener handelt vervolgens vanuit de schuldhulpverleningsovereenkomst, die geeft de 
schuldhulpverlener de grondslag om schuldeisers te benaderen om tot een minnelijke regeling te 
komen. 

Op 1  januari 2021 heeft een wijziging van de Wgs plaats gevonden waardoor  een betere juridische 
basis gecreëerd is voor de uitwisseling van persoonsgegevens in de schuldhulpverlening, specifiek de 
vroegsignalering van achterstanden, en inkomens- en vermogensgegevens. Het Schuldenknooppunt 
richt zich vanuit die gemeentelijke taak uit de Wgs op een betrouwbare gegevensuitwisseling tussen 
schuldhulpverleners en schuldeisers. 

 

Faillisementswet 
In de Faillissementswet is de rechterlijke procedure voor schuldsanering geregeld. Voordat een 
schuldenaar in aanmerking komt voor schuldsanering, moet deze een verzoekschrift indienen bij de 
rechtbank waaruit blijkt dat een buitengerechtelijke (minnelijke) regeling niet mogelijk is.  

Elementen in dit verzoekschrift zijn: 

- dat een buitengerechtelijke schuldregeling is aangeboden; 
- dat de aangeboden buitengerechtelijke schuldregeling niet is aanvaard; 
- Wat de inhoud van het ontwerp van de schuldregeling is; 
- de reden waarom een schuldregeling niet is aanvaard; 
- wat de schuldeisers geboden zou moeten worden om wel tot een regeling te komen. 

In de context van het schuldhulpverleningsproces moeten deze elementen worden aangetoond. Het 
schuldenknooppunt heeft een faciliterende rol richting de schuldhulpverlener als het gaat om het 
hiervoor benodigde berichtenverkeer. 

 

Convenanten NVVK 
De NVVK sluit convenanten af met schuldeisers om de onderlinge samenwerking te verbeteren. De 
convenanten zorgen voor duidelijkheid, onder andere over de voorwaarden waaronder een 
schuldeiser zijn incassomaatregelen kan opschorten of waaronder meegewerkt wordt aan een 
minnelijke schuldregeling. De afspraken die beide partijen hierover gemaakt hebben, zijn opgenomen 
in een convenant. 
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In overleg met betrokken convenantspartijen worden afspraken gemaakt over hoe de afspraken uit 
het convenant zich verhouden tot de afspraken van het Schuldenknooppunt. Daarbij geldt dat partijen 
die zich aansluiten op het Schuldenknooppunt zich conformeren aan het afsprakenstelsel. 

Het doel van het Schuldenknooppunt is versnelling van het schuldregelingstraject. Door gebruik te 
maken van het Schuldenknooppunt kan dit gerealiseerd worden. Voorwaarde is dat alle partijen 
deelnemen aan het Schuldenknooppunt.  

Partijen die niet zijn aangesloten op het Schuldenknooppunt zullen uiteindelijk de snelheid bepalen, 
aangezien die bepaald wordt door de traagst reagerende partij. Voor deze partijen gelden dan de 
termijn uit het convenant. 

De aanvullende afspraken over de verhouding tussen convenantsafspraken en het afsprakenstelsel 
van het Schuldenknooppunt worden vastgelegd in een (standaard) addendum op de bestaande 
convenanten. 
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V. BERICHTENFLOW  
 
Onderstaande afbeelding is een state diagram van het Schuldenknooppunt. In het Statediagram zijn 
de verschillende berichten die via het Schuldenknooppunt kunnen worden afgehandeld uitgezet 
tegen de status van de fase waarin de berichtuitwisseling zich voor een schuldregelingstraject kan 
bevinden: 

  
Legenda 

- Een blauwe cirkel betekent een startpunt. 
- Een blauwe state geeft de status weer waarin een conversatie zich bevindt. 
- Een pijltje uit een state betekent dat vanuit die state dat bericht verstuurd mag worden. 
- Een rode cirkel is een eindpunt. 

Nr. Bericht Beschrijving Te versturen door Te verzenden naar 

1.0 Klant gemeld voor 
SHV 

Klant heeft zich 
gemeld voor 
schuldhulpverlening 

Schuldhulpverlener Schuldeisers met uitzondering van 
schuldeisers in de volgende 
sectors: 

- Publiek 
Dit is een initiërend bericht. 

2.0 Klant (BSN) 
gemeld voor SHV 

Klant heeft zich 
gemeld voor 
schuldhulpverlening 

Schuldhulpverlener Schuldeisers met sector: 
- Publiek 

Dit is een initiërend bericht. 
12.0 Klant gemeld voor 

SHV antwoord 
Klant bekend bij 
schuldeiser onder 
klantnummer en/of 
factuurnummer(s) 

Schuldeiser Kan (geen verplichting) verstuurd 
worden naar een schuldhulpverlener 
op reactie van bericht: 

- Klant gemeld voor SHV 
- Klant (BSN) gemeld voor 

SHV 
3.0 Saldoverzoek Verzoek om opgave 

actuele 
vordering(en) 

Schuldhulpverlener Schuldeisers met uitzondering van 
schuldeisers in de volgende 
sectors: 

- Nuts  
- Publiek 

Dit is een initiërend bericht of kan 
volgen op Klant gemeld voor SHV. 

4.0 Saldoverzoek Nuts Verzoek om opgave 
actuele 
vordering(en) 

Schuldhulpverlener Schuldeiser met sector Nuts 
Dit is een initiërend bericht of kan 
volgen op Klant gemeld voor SHV. 

5.0 Saldoverzoek 
Publiek 

Verzoek om opgave 
actuele 
vordering(en) 

Schuldhulpverlener Schuldeiser met sector Overheid 
Dit is een initiërend bericht of kan 
volgen op Klant gemeld voor SHV. 
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15.0 Klant onbekend Klant onbekend in 
administratie 

Schuldeiser Schuldhulpverlener waarvan een 
saldoverzoek of Klant gemeld voor 
SHV bericht is ontvangen. 

13.0 Saldoverzoek 
antwoord 

Opgave van actuele 
vordering(en) 

Schuldeiser Schuldhulpverlener waarvan een 
saldoverzoek, saldoverzoek Nuts of 
saldoverzoek Publiek van is 
ontvangen 

14.0 Saldoverzoek 
antwoord vooraf 
akkoord 

Opgave van actuele 
vordering(en) en 
vooraf akkoord met 
betaalvoorstel 

Schuldeiser die 
deelneemt aan 
collectief 
schuldregelen of 
een NVVK-
convenant met bij 
voorbaat akkoord 

Schuldhulpverlener waarvan een 
saldoverzoek, saldoverzoek Nuts of 
saldoverzoek Publiek van is 
ontvangen 

7.0 Betaalvoorstel Verzoek om 
akkoord te gaan 
met onderbouwd 
betaalvoorstel 

Schuldhulpverlener Schuldeiser die een saldoverzoek 
antwoord heeft verstuurd.  
Voor een saldoverzoek antwoord 
vooraf akkoord kan er geen 
betaalvoorstel worden verstuurd. 

16.0 Betaalvoorstel 
antwoord 

Reactie op 
betaalvoorstel 

Schuldeiser Schuldhulpverlener die een 
betaalvoorstel heeft ontvangen van 
een schuldhulpverlener. 

8.0 Statusbericht Actuele status van 
het traject. 

Schuldhulpverlener Schuldeiser mogelijk gedurende de 
looptijd van de het 
schuldregelingstraject. 

17.0 Statusverzoek Verzoek om actuele 
status van het 
traject 

Schuldeiser Schuldhulpverlener om de status op 
te vragen van het lopende 
schuldregelingstraject.   

10.0 Schuldregeling 
geaccordeerd  

Betaalvoorstel is 
door alle 
schuldeisers 
geaccordeerd. 

Schuldhulpverlener  Schuldeiser waarvan een 
betaalvoorstel antwoord is 
ontvangen. 
Schuldeiser die gebruik maakt van 
collectief schuldregelen of een 
NVVK-convenant met bij voorbaat 
akkoord kunnen dit bericht 
ontvangen als antwoord op een 
saldoverzoek antwoord vooraf 
akkoord. 

9.0 Schuldregeling 
beëindigd  

Traject is 
tussentijds 
beëindigd.  

Schuldhulpverlener Schuldeiser om aan te geven dat de 
schuldregeling beëindigd is. Dit kan 
op verschillende momenten in de 
berichtenflow zijn. 

11.0 Reminder 
berichten 

Herinnering om te 
reageren op een 
verzoek. 

Schuldhulpverlener Schuldeiser waarnaar een 
saldoverzoek of betaalvoorstel is 
verstuurd maar waarop nog niet is 
gereageerd.   

 

Uitgangspunten  
Geen vrije tekstvelden 
De berichten van het Schuldenknooppunt bevatten geen vrije tekstvelden, zodat voorkomen wordt 
dat privacygevoelige informatie uitgewisseld kan worden. In plaats daarvan zijn selectievelden 
opgenomen met vooraf gedefinieerde inhoud. 
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VI. BERICHTENDEFINITIES 

1. Schuldhulpverlening (SHV) service 
Actie Input Output Antwoord berichtenboek 

Klant gemeld 
voor SHV 

Klant gemeld voor SHV SHV-knooppunt 
Berichtbevestiging 

- Klant gemeld voor SHV antwoord 
- Klant onbekend 
- SHV-Knooppunt Afleverbericht 
- SHV-Knooppunt Foutbericht 

Klant (BSN) 
gemeld voor 
SHV 

Klant (BSN) gemeld voor 
SHV 

SHV-knooppunt 
Berichtbevestiging 

- Klant gemeld voor SHV antwoord 
- Klant onbekend 
- SHV-Knooppunt Afleverbericht 
- SHV-Knooppunt Foutbericht 

Saldoverzoek - Saldoverzoek 
- Saldoverzoek Nuts 
- Saldoverzoek Publiek 
-  

SHV-knooppunt 
Berichtbevestiging 

- Saldoverzoek antwoord   
- Saldoverzoek vooraf akkoord 
- Klant onbekend 
- SHV-Knooppunt Afleverbericht 
- SHV-Knooppunt Foutbericht 

Betaalvoorstel Betaalvoorstel SHV-knooppunt 
Berichtbevestiging 

- Betaalvoorstel antwoord 
- SHV-Knooppunt Afleverbericht 
- SHV-Knooppunt Foutbericht 

Schuldregeling 
geaccordeerd 

Schuldregeling 
geaccordeerd 

SHV-knooppunt 
Berichtbevestiging 

- SHV-Knooppunt Afleverbericht 
- SHV-Knooppunt Foutbericht 

Schuldregeling 
beëindiging 

Schuldregeling beëindigd SHV-knooppunt 
Berichtbevestiging 

- SHV-Knooppunt Afleverbericht 
- SHV-Knooppunt Foutbericht 

Statusbericht Statusbericht SHV-knooppunt 
Berichtbevestiging 

- SHV-Knooppunt Afleverbericht 
- SHV-Knooppunt Foutbericht 

Reminderbericht Reminder berichten SHV-knooppunt 
Berichtbevestiging 

- Saldoverzoek antwoord 
- Betaalvoorstel antwoord 
- SHV-Knooppunt Afleverbericht 
- SHV-Knooppunt Foutbericht 
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1.1 SHV-Service Berichtheader 
Ten behoeve van de gegevensuitwisseling maken schuldhulpverleners en schuldeisers gebruik van 
het SHV-knooppunt. Voor het uitwisselen van berichten worden verschillende berichten gebruikt, 
zie SHV-Knooppuntberichten. De routering wordt losgekoppeld van de inhoud van het bericht. Het 
inhoudelijke bericht (payload) wordt ingepakt in een SOAP-envelop. Op de envelop worden alle 
gegevens opgenomen die nodig zijn voor het routeren van het bericht van de verzender naar 
ontvanger. 
 

Bericht header voor SHV-Service 
Groep Element Waarden Type Omschrijving 

Stuurgegevens Ontvanger 
 

UUID Identificatie van de ontvanger uit het 
adresboek. 

Referentienummer 
 

UUID Door verzendende applicatie te 
genereren UUID ter identificatie van 
het bericht. 

CrossReferentienummer 
 

UUID Referentienummer van het bericht 
waar een antwoord op gegeven 
wordt. Dus wanneer er bijvoorbeeld 
een saldoverzoek antwoord 
verstuurd wordt zal dit element het 
referentienummer van het 
Saldoverzoek bevatten. 

ConversatieReferentienummer 
 

UUID Door verzendende applicatie te 
genereren UUID of te hergebruiken 
UUID van de bericht conversatie.  

Versie 
 

Versie Versienummer van het bericht, 
<major>.<minor> 

De specificaties zijn gebaseerd op de StUF-Envelop versie 2.1 
 

  

https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/7/7a/Specificaties_GGk0210-v2.1.04_-_versie_3.pdf
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1.2 SHV-berichten 
 

1.0 Klant gemeld voor SHV 
SHV kan SE laten weten dat een klant zich heeft gemeld voor hulp bij het vinden van een oplossing 
voor een ontstaan schuldprobleem. 
 

 Groep Element Waarden Type Omschrijving Verplicht 

Gegevens Klant KlantnummerSHV 
 

Tekst Het klantnummer 
waarmee de klant 
bekend is bij de 
schuldhulpverlener. 

☒ 

KlantnummerSEVolgensS
HV 

 
Tekst Het klantnummer 

waarmee de klant 
bekend is bij de 
schuldeiser. 

☒* 

FactuurnummerSEVolgens
SHV 

 
Tekst Het factuurnummer 

waarmee de klant 
bekend is bij de 
schuldeiser. 

☒* 

Klant 
 

Persoon Naam van de cliënt ☒ 
Partner 

 
Persoon Naam van de 

partner van de 
cliënt 

☐ 

Adres 
 

Adres Het actuele adres 
van de klant. 

☒ 

Gegevens SHV-
organisatie 

Contactpersoon 
 

Contact-
persoon 

De SHV 
behandelaar van 
het saldoverzoek. 

☒ 

* Minstens 1 veld is verplicht 
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2.0 Klant (BSN) gemeld voor SHV 

SHV kan SE laten weten dat een klant zich heeft gemeld voor hulp bij het vinden van een oplossing 
voor een ontstaan schuldprobleem. 

 Groep Element Waarden Type Omschrijving Verplicht 

Gegevens Klant KlantnummerSHV  Tekst Het klantnummer 
waarmee de klant 
bekend is bij de 
schuldhulpverlener. 

☒ 

KlantnummerSEVolgensS
HV 

 Tekst Het klantnummer 
waarmee de klant 
bekend is bij de 
schuldeiser. 

☒* 

FactuurnummerSEVolgens
SHV 

 Tekst Het factuurnummer 
waarmee de klant 
bekend is bij de 
schuldeiser. 

☒* 

Klant  PersoonBSN Naam van de cliënt ☒ 
Partner  PersoonBSN Naam van de 

partner van de 
cliënt 

☐ 

Adres  Adres Het actuele adres 
van de klant. 

☒ 

Gegevens SHV-
organisatie 

Contactpersoon  Contact 
persoon 

De SHV 
behandelaar van 
het saldoverzoek. 

☒ 

* Minstens 1 veld is verplicht 
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3.0 Saldoverzoek 

In het saldoverzoek vraagt de SHV aan de SE een actueel overzicht van de openstaande vorderingen. 

In het saldoverzoek worden alle referenties opgenomen van bij de SHV bekende openstaande 
vorderingen voor de betreffende SE. 

 Groep Element Waarden Type Omschrijving Verplicht 

Gegevens Klant 

 

KlantnummerSHV  Tekst Het unieke 
kenmerk waarmee 
de klant bekend is 
bij de 
schuldhulpverlener. 

☒ 

KlantnummerSEVolgensS
HV 

 Tekst De referentie 
waarmee de klant 
bekend is bij de 
schuldeiser. 

☐ 

TypeSchuldregeling SB 
SK 

Enum Voorstel type 
schuldregeling: 
saneringskrediet 
(SK) 
of schuldbemiddeli
ng (SB). 

☐ 

Klant  Persoon Naam van de cliënt ☒ 
Partner  Persoon Naam van de 

partner van de 
cliënt 

☐ 

Adres  Adres Het actuele adres 
van de klant. 

☒ 

Gegevens SHV-
organisatie 

Contactpersoon  Contactperso
on 

De SHV 
behandelaar van 
het saldoverzoek. 

☒ 

Vorderingen* FactuurnummerSEVolgens
SHV 

Lijst Tekst Factuurnummer 
van de vordering 
zoals bekend bij 
SHV 

☒ 

*Er is gekozen voor een lijst van vorderingen zodat de schuldeiser het gehele overzicht heeft van alle 
bij de schuldhulpverlener bekende vorderingen voor de betreffende klant. 
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4.0 Saldoverzoek Nuts 

In het saldoverzoek Nuts vraagt de SHV aan de SE Nuts een actueel overzicht van de openstaande 
vorderingen. 

In het saldoverzoek worden alle referenties opgenomen van bij de SHV bekende openstaande 
vorderingen voor de betreffende SE Nuts. 

Voor ‘nutsbedrijven’ is het noodzakelijk dat meterstanden worden meegegeven bij het saldoverzoek. 

Groep Element 
Waar
den 

Type Omschrijving Verplicht 

Gegevens 
Klant 

KlantnummerSHV 
 

Tekst Het unieke kenmerk 
waarmee de klant bekend 
is bij de 
schuldhulpverlener. 

☒ 

KlantnummerSEVolgensSHV 
 

Tekst De referentie waarmee 
de klant bekend is bij de 
schuldeiser. 

☐ 

TypeSchuldregeling SB 
SK 

Enum Voorstel type 
schuldregeling: 
saneringskrediet (SK) 
of schuldbemiddeling 
(SB). 

☐ 

Klant 
 

Persoon Naam van de cliënt ☒ 
Partner 

 
Persoon Naam van de partner van 

de cliënt 
☐ 

Adres 
 

Adres Het actuele adres van de 
klant. 

☒ 

Gegevens 
SHV-
organisatie 

Contactpersoon 
 

Contactp
ersoon 

De SHV behandelaar van 
het saldoverzoek. 

☒ 

Vorderingen** FactuurnummerSEVolgensSHV Lijst Tekst SE referentie van de 
vordering zoals bekend 
bij SHV 

☒ 

Akkoord uitlezen slimme meter 
 

Boolean De klant heeft bij de SHV 
getekend voor akkoord 
voor het laten uitlezen 
van de slimme meter. 

☐ 

Meterstand 1 (E-hoog/alg) 
 

Getal De meterstand van het 
elektriciteitsverbruik bij 
hoog-tarief. Indien een 
enkele meter wordt 
gebruikt, wordt hier het 
elektriciteitsverbruik 
vermeld. 

☐ 

Opnamedatum meterstand 1 
 

Datum De datum waarop de 
meterstand is 
opgenomen. 

☐ 

Meterstand 2 (E-laag) 
 

Getal De meterstand van het 
elektriciteitsverbruik bij 
laag-tarief. 

☐ 
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Opnamedatum meterstand 2 
 

Datum De datum waarop de 
meterstand is 
opgenomen. 

☐ 

Meterstand 3 (E-hoog-retour) 
 

Getal De meterstand van 
teruglevering aan het net 
bij hoog-tarief. 

☐ 

Opnamedatum meterstand 3 
 

Datum De datum waarop de 
meterstand is 
opgenomen. 

☐ 

Meterstand 4 (E-hoog/alg-
retour) 

 
Getal De meterstand van 

teruglevering aan het net 
bij laag-tarief. Indien een 
enkele meter wordt 
gebruikt, wordt hier de 
teruglevering vermeld. 

☐ 

Opnamedatum meterstand 4 
 

Datum De datum waarop de 
meterstand is 
opgenomen. 

☐ 

Gas 
 

Getal De meterstand van het 
gasverbruik. 

☐ 

Opnamedatum gas 
 

Datum De datum waarop de 
meterstand is 
opgenomen. 

☐ 

Stadsverwarming 
 

Getal De meterstand van het 
warm-waterverbruik. 

☐ 

Opnamedatum 
Stadsverwarming 

 
Datum De datum waarop de 

meterstand is 
opgenomen. 

☐ 

Water 
 

Getal De meterstand van het 
waterverbruik. 

☐ 

Opnamedatum water 
 

Datum De datum waarop de 
meterstand is 
opgenomen. 

☐ 

Meterstand tapwater  Getal De meterstand van het 
tapwater verbruik. 

☐ 

Opnamedatum tapwater  Datum De datum waarop de 
meterstand is 
opgenomen. 

☐ 

**Er is gekozen voor een lijst van vorderingen zodat de schuldeiser het gehele overzicht heeft van alle 
bij de schuldhulpverlener bekende vorderingen voor de betreffende klant. 
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5.0 Saldoverzoek Publiek 

In het saldoverzoek Publiek vraagt de SHV aan de SE Publiek een actueel overzicht van de 
openstaande vorderingen. 

In het saldoverzoek worden alle referenties opgenomen van bij de SHV bekende openstaande 
vorderingen voor de betreffende SE Publiek . 

Groep Element Waarden Type Omschrijving Verplicht 

Gegevens 
Klant 

KlantnummerSHV 
 

Tekst Het unieke kenmerk 
waarmee de klant 
bekend is bij de 
schuldhulpverlener. 

☒ 

KlantnummerSEVolgensSHV 
 

Tekst De referentie 
waarmee de klant 
bekend is bij de 
schuldeiser. 

☐ 

TypeSchuldregeling SB 
SK 

Enum Voorstel type 
schuldregeling: 
saneringskrediet (SK) 
of schuldbemiddeling 
(SB). 

☐ 

Klant 
 

PersoonBSN Naam van de cliënt ☒ 
Partner 

 
PersoonBSN Naam van de partner 

van de cliënt 
☐ 

Adres 
 

Adres Het actuele adres 
van de klant. 

☒ 

Gegevens 
SHV-
organisatie 

Contactpersoon 
 

Contactpersoon De SHV behandelaar 
van het 
saldoverzoek. 

☒ 

Vorderingen** FactuurnummerSEVolgensSH
V 

Lijst Tekst Factuurnummer van 
de vordering zoals 
bekend bij SHV 

☒ 

**Er is gekozen voor een lijst van vorderingen zodat de schuldeiser het gehele overzicht heeft van alle 
bij de schuldhulpverlener bekende vorderingen voor de betreffende klant. 
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7.0 Betaalvoorstel 
Als SHV alle noodzakelijke reacties terug heeft ontvangen, wordt voor SE een betaalvoorstel 
opgesteld. 

SHV onderbouwt het betaalvoorstel met de volgende onderdelen: 

- Ontstaan schulden 
- Maximale inspanningsverplichting 
- Inkomstensituatie 
- Inkomensbeheer 

De oorzaken van een problematische schuldsituatie hangen samen met het type schulden van een 
huishouden. De Greef (1992) onderscheidt vier typen schulden. 

1. Het eerste type schulden is overlevingsschulden. Dit zijn schulden die veroorzaakt worden door 
een structureel te laag inkomen. Doordat huishoudens geen manieren meer kunnen vinden om te 
bezuinigen, maken ze schulden bij woningbouwverenigingen, energiebedrijven en ook wel bij 
postorderbedrijven. 

2. Het tweede type is compensatieschulden. Deze schulden worden met name gemaakt door 
huishoudens die de situatie waarin zij zich bevinden niet kunnen hanteren. Vaak spelen er bij deze 
huishoudens fatalistische gevoelens. Zij voelen zich sociaal gedepriveerd en uitgesloten. Net als 
bij overlevingsschulden wordt dit type schulden met name gemaakt door huishoudens met een 
minimuminkomen. 

3. Het derde type schulden is aan passingschulden. Deze schulden worden met name gemaakt door 
huishoudens die zich niet onmiddellijk kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie, na een terugval 
in inkomen door bijvoorbeeld ontslag of een echtscheiding. 

4. Het vierde type schulden is overkrediteringsschulden. Deze schulden worden gemaakt door 
huishoudens die te veel geld uitgeven, in verhouding tot het inkomen dat ze hebben. Dit type 
schulden komt met name voor bij huishoudens met een midden- of hoger inkomen. 

Groep Element Waarden Type Omschrijving Verplicht 

Algemeen Totaal aantal 
preferente 
schuldeisers 

 
Nummer  
Positief 

Het totaal aantal 
preferente 
schuldeisers dat 
deel uitmaakt van 
het betaalvoorstel 
voor de klant. 

☒ 

Totaal aantal 
concurrente 
schuldeisers 

 
Nummer 
Positief 

Het totaal aantal 
concurrente 
schuldeisers dat 
deel uitmaakt van 
het betaalvoorstel 
voor de klant. 

☒ 

Totale 
vastgestelde 
schuld preferent 

 
Bedrag Het totaalbedrag 

van alle preferente 
vorderingen, waar 
het betaalvoorstel 
betrekking op 
heeft. 

☒ 

Totale 
vastgestelde 

 
Bedrag Het totaalbedrag 

van alle 
☒ 
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schuld 
concurrent 

concurrente 
vorderingen, waar 
het betaalvoorstel 
betrekking op 
heeft. 

KlantnummerSHV 
 

Tekst Het klantnummer 
waarmee de klant 
bekend is bij de 
schuldhulpverlener. 

☒ 

KlantnummerSE 
 

Tekst Het klantnummer 
waarmee de klant 
bekend is bij de 
schuldeiser. 

☒ 

Onderbouwing 
betaalvoorstel  

Ontstaan 
schulden 

- Overlevingsschulden 
- Compensatie-

schulden 
- Aanpassings-schulden 
- Overkrediterings of 

bestedingsschulden 

Enum Typering van de 
oorzaak waaraan de 
schuld die is 
ontstaan vooral is 
te wijten. 
Wetenschappelijk 
onderbouwde 
indeling van de 
Greef/Boorsma 

☒ 

Maximale 
inspannings 
verplichting 

- Naar maximaal 
vermogen werkzaam 

- Niet naar maximaal 
vermogen werkzaam, 
sollicitatieplicht, 
hogere afloscapaciteit 
verwacht 

- Niet naar maximaal 
vermogen werkzaam, 
sollicitatieplicht, geen 
hogere afloscapaciteit 
verwacht 

- Niet in staat om werk 
te verrichten voor de 
looptijd van de 
schuldregeling. 

Enum Typering van de 
inspanning die de 
klant kan leveren 
om zijn inkomen te 
vergroten. 

☒ 

Inkomenssituatie - Loondienst 
- Zelfstandige 
- Uitkering PW 
- Uitkering UWV 
- AOW 
- Pensioen 

Enum Typering van de 
herkomst van 
inkomen. Meerdere 
keuzes mogelijk. 

☒ 

Inkomensbeheer - Geen 
- Financieel beheer 
- Budgetbeheer 
- Schuldenbewind 
- Medisch/psychisch 

bewind 

Enum Typering van de 
wijze waarop de 
klant wordt 
ondersteund in het 
beheer van zijn 
inkomen. 

☒ 

Afloscapaciteit 
 

Bedrag De afloscapaciteit 
zoals berekend 

☐ 
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volgens de Recofa-
methode 

VoorstelType - Saneringskrediet 
- Bemiddeling 

Enum Geeft aan of het 
betaalvoorstel is 
gebaseerd op een 
Schuldbemiddeling 
of een 
Saneringskrediet. 

☒ 

Vorderingen 
(LIJST) 

FactuurnummerS
E 

 
Tekst Factuurnummer 

zoals bekend bij de 
schuldhulpverlener. 

☒ 

Afkooppercentag
e 

 
Percenta
ge 

Verhouding 
prognose bedrag 
ten opzichte van het 
oorspronkelijke 
schuldbedrag. 

☒ 

PrognoseEindbed
rag 

 
Bedrag Het bedrag dat 

uitgekeerd wordt bij 
akkoord door alle 
schuldeisers (bij 
een 
schuldbemiddeling 
betreft dit het te 
verwachten bedrag 
over het verloop van 
de gehele 
schuldregeling. 

☒ 

OorspronkelijkVor
deringsbedrag 

 
Bedrag Het bedrag van de 

oorspronkelijke 
vordering van de 
schuldeiser. 

☒ 

VorderingsType - Preferent 
- Concurrent 

Enum Typering van de 
toekenning die voor 
het berekenen van 
het betaalvoorstel 
is gehanteerd. 

☒ 
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8.0 Statusbericht 

Met een statusbericht stelt SHV SE op de hoogte van verschillende statussen die in het traject kunnen 
voorkomen. Een aantal statussen kent een onderverdeling van redenen. Een statusbericht wordt niet 
beantwoord. 

• Dwangakkoord aangevraagd: SHV stelt SE op de hoogte dat er een dwangakkoord bij de 
kantonrechter is aangevraagd voor een schuldeiser die niet akkoord wil gaan met het 
betaalvoorstel. 

• Uitstel/opschorting: SHV stelt SE op de hoogte dat het schuldregelingstraject wordt opgeschort. 
• Lopend: SHV stelt SE op de hoogte dat het schuldregelingstraject naar verwachting wordt 

doorlopen. 

In de header moet de conversatiereferentie ingevuld worden. Wordt er antwoord gegeven op een 
statusverzoek dan moet de crossreferentie ook ingevuld worden. 

Groep Element Waarden Type Omschrijving Verplicht 

Algemeen Status • Dwangakkoord 
aangevraagd < 3 
maanden 

• Dwangakkoord 
aangevraagd 3-6 
maanden 

• Dwangakkoord 
aangevraagd >6 
maanden 

Enum SHV stelt SE op de hoogte 
dat er een dwangakkoord bij 
de kantonrechter is 
aangevraagd voor een 
schuldeiser die niet akkoord 
wil gaan met het 
betaalvoorstel en geeft aan 
wat de vertraging is. 

☒ 

 
• Uitstel/opschorting 

ivm life event 
• Uitstel/opschorting 

ivm medische 
oorzaak 

 
SHV stelt SE op de hoogte 
dat het schuldregelings-
traject wordt opgeschort en 
geeft daarbij de reden aan. 

 

 
▪ Lopend 

 
SHV stelt SE op de hoogte 
dat het 
schuldregelingstraject naar 
verwachting wordt 
doorlopen. 

 

Datum 
 

DateTime De datum waarop de status 
betrekking heeft. 

☒ 

KlantnummerSE 
 

Tekst Het klantnummer waarmee 
de klant bekend is bij de 
schuldeiser. 

☒ 

KlantnummerSHV 
 

Tekst Het klantnummer waarmee 
de klant bekend is bij de 
schuldhulpverlener. 

☒ 
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9.0 Schuldregeling beëindigd 
 

Groep Element Waarden Type Omschrijving 
Verplich
t 

Algemee
n 

Toelichting • Schuldregeling niet 
geaccordeerd, Wsnp-
aanvraag ingediend. 

• Schuldregeling niet 
geaccordeerd, traject 
geëindigd. 

• Op eigen verzoek 
beëindigd 

• Verhuisd 
• Nieuwe Schuldregeling 

door life event 
• Niet of onvoldoende 

voldoen aan de 
informatieplicht/ 
medewerkingsplicht 

• Overlijden 

Enum SHV stelt SE op de 
hoogte dat het 
schuldregelings-traject 
tussentijds wordt 
beëindigd en geeft 
daarbij de reden aan. 

☒ 

KlantnummerSE 
 

Tekst Het klantnummer 
waarmee de klant 
bekend is bij de 
schuldeiser. 

☒ 

KlantnummerSHV 
 

Tekst Het klantnummer 
waarmee de klant 
bekend is bij de 
schuldhulpverlener. 

☒ 

Datum   Datum  Datum waarop de 
schuldregeling beëindigd 
is 

☒ 

 

  



 
Handboek Schuldenknooppunt  

Systeemkoppeling 

 

29 
 

www.schuldenknooppunt.nl 

10.0 Schuldregeling geaccordeerd 
 

Groep Element Waarden Type Omschrijving 
Verplich
t 

Algemee
n 

DatumAkkoord 
 

Datum 
 

☒ 
KlantnummerSE 

 
Tekst Het klantnummer waarmee de klant bekend 

is bij de schuldeiser. 
☒ 

KlantnummerSHV 
 

Tekst Het klantnummer waarmee de klant bekend 
is bij de schuldhulpverlener. 

☒ 

 

 

11.0 Reminder berichten 

Een reminder bericht kan verstuurd worden om de schuldeiser te herinneren om te reageren op een 
saldoverzoek of betaalvoorstel. In de crossreferentie wordt de referentie opgegeven van het originele 
bericht. 

Groep Element Waarden Type Omschrijving 
Verplich
t 

 Algemee
n 

KlantnummerSE   Teks
t 

Het klantnummer waarmee de klant bekend 
is bij de schuldeiser. 

☒ 

KlantnummerSHV 
 

Teks
t 

Het klantnummer waarmee de klant bekend 
is bij de schuldhulpverlener. 

☒ 

FactuurnummerS
E 

 Teks
t  

Factuurnummer zoals bekend bij de 
schuldhulpverlener. 

☐ 
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2. Schuldeisers (SE) service 
 

Actie Input Output Antwoord berichtenboek 

Saldoverzoek antwoord Saldoverzoek 
antwoord 

SHV-knooppunt 
Berichtbevestiging 

- SHV-Knooppunt Afleverbericht 
- SHV-Knooppunt Foutbericht 

Saldoverzoek antwoord 
vooraf akkoord 

Saldoverzoek 
standaard akkoord 

SHV-knooppunt 
Berichtbevestiging 

- SHV-Knooppunt Foutbericht 

Klant onbekend Klant onbekend SHV-knooppunt 
Berichtbevestiging 

- SHV-Knooppunt Afleverbericht 
- SHV-Knooppunt Foutbericht 

Betaalvoorstel antwoord Betaalvoorstel 
antwoord 

SHV-knooppunt 
Berichtbevestiging 

- Schuldregeling geaccordeerd 
- Schuldregeling beëindigd 
- SHV-Knooppunt Afleverbericht 
- SHV-Knooppunt Foutbericht 

Statusverzoek Statusverzoek SHV-knooppunt 
Berichtbevestiging 

- Statusbericht 
- SHV-Knooppunt Afleverbericht 
- SHV-Knooppunt Foutbericht 

 

 

2.1 SE-Service Berichtheader 

Ten behoeve van de gegevensuitwisseling maken schuldhulpverleners en schuldeisers gebruik van 
het SHV-knooppunt. De routering wordt losgekoppeld van de inhoud van het bericht. Het inhoudelijke 
bericht (payload) wordt ingepakt in een SOAP envelop. Op de envelop worden alle gegevens 
opgenomen die nodig zijn voor het routeren van de payload van de verzender naar ontvanger. 

Bericht header voor SE-Service 
Door verzendende applicatie te genereren UUID of te hergebruiken UUID van de bericht conversatie. 

Groep Element Waarden Type Omschrijving 

Stuurgegeven
s 

Referentienummer 
 

UUID Door verzendende applicatie te genereren 
UUID ter identificatie van het bericht. 

CrossReferentienummer 
 

UUID Referentienummer van het bericht waar 
een antwoord op gegeven wordt. Dus 
wanneer er bijvoorbeeld een 
SaldoVerzoekAntwoord verstuurd wordt zal 
dit element het referentienummer van het 
SaldoVerzoek bevatten. 

De specificaties zijn gebaseerd op de StUF-Envelop versie 2.1 

  

https://www.gemmaonline.nl/images/gemmaonline/7/7a/Specificaties_GGk0210-v2.1.04_-_versie_3.pdf
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2.2 SE-berichten 
 

12.0 Klant gemeld voor SHV antwoord 

Reactie op klant gemeld voor SHV of Klant (BSN) gemeld voor SHV. 

Groep Element Waarden Type Omschrijving Verplicht 
Algemeen KlantnummerSHV 

 
Tekst Het klantnummer waarmee de klant 

bekend is bij de schuldhulpverlener. 
☒ 

KlantnummerSE 
 

Tekst Het klantnummer waarmee de klant 
bekend is bij de schuldeiser. 

☒* 

FactuurnummerSE 
 

Tekst Factuurnummer zoals bekend bij de 
schuldeiser. 

☒* 

*1 van beide is verplicht 
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13.0 Saldoverzoek antwoord 
Reactie op het saldoverzoek. In het saldoverzoek antwoord geeft de SE per openstaande vordering 
aan  wat de hoogte is van het openstaande bedrag. 

Indien er ook nog andere vorderingen open staan voor de betreffende schuldenaar, welke door de 
SHV niet zijn genoemd, kunnen deze als 'Nieuwe vordering' worden meegenomen in het saldoverzoek 
antwoord.  

Ook kan het zijn dat bepaalde vorderingen zijn overgedragen; in dat geval worden de relevante 
gegevens voor de SHV meegegeven in het saldoverzoek antwoord. 

Groep Element Waarden Type Omschrijving Verplicht 
Algemeen Datum 

 
Datum Datum waarop antwoord is 

gegeven op het saldoverzoek. 
☒ 

Contactpersoon 
 

Contact-
persoon 

Behandelaar van het 
saldoverzoek. 

☐ 

KlantnummerSE 
 

Tekst Het klantnummer waarmee de 
klant bekend is bij de 
schuldeiser. 

☒ 

KlantnummerSHV 
 

Tekst Het klantnummer waarmee de 
klant bekend is bij de 
schuldhulpverlener. 

☒ 

Openstaand
e schulden 

FactuurnummerSE
VolgensSHV 

 
Tekst Referentie van de schuld zoals 

bekend bij de 
schuldhulpverlener. 

☒ 

FactuurnummerSE 
 

Tekst Referentie van de schuld zoals 
bekend bij de schuldeiser. 

☒ 

Ontstaansdatum 
 

Datum Datum wanneer de schuld is 
ontstaan. 

☒ 

Behandeldatum*  Datum Datum waarop de handeling 
heeft plaatsgevonden waar de 
vordering betrekking op 
heeft. 

☐ 

OrigineleVordering 
 

Bedrag Het bedrag van de 
oorspronkelijke vordering 

☒ 

ActueleVordering 
 

Bedrag Het actuele 
vorderingsbedrag. 

☒ 

OrigineleVordering 
gBTWBedrag 

 
Bedrag Het oorspronkelijk 

vorderingsbedrag BTW 
bedrag. 

☐ 

ActueleVorderingB
TWBedrag 

 
Bedrag Het actuele vorderingsbedrag 

BTW bedrag. 
☐ 

Aansprakelijke - Cliënt 
- Partner 
- Beiden 

Enum Dit veld geeft aan of de schuld 
is voor de cliënt, partner of 
voor beide. 

☒ 

Vorderingstype_SE - Preferent 
- Concurrent 

Enum Type schuld preferent of 
concurrent. 

☒ 

Saneerbaar 
 

Boolean Geeft aan of een schuld 
volgens de SE wel of niet 
saneerbaar is 

☐ 
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Nieuwe vordering 
 

Boolean Ja / nee, SHV referentie 
wordt gevuld met SE 
referentie 

☒ 

Overgedrag
en schulden 

FactuurnummerSE
VolgensSHV 

 
Tekst Referentie van de schuld zoals 

bekend bij de 
schuldhulpverlener. 

☒ 

FactuurnummerSE 
 

Tekst Referentie van de schuld zoals 
bekend bij de schuldeiser. 

☒ 

Overgedragen-
Referentie 

 
Tekst Referentie zoals bekend bij de 

overgedragen partij. 
☒ 

Naam instantie 
 

Tekst Naam van de instantie van de 
overgedragen schuld. 

☒ 

Type - Deurwaarder 
- Incasso 
- Terug naar 

oorspronkelijke 
schuldeiser 

Enum 
 

☒ 

Adres 
 

Adres Adres van de instantie van de 
overgedragen schuld. 

☒ 

Contactpersoon 
 

Contact
persoon 

Contactpersoon van de 
instantie van de overgedragen 
schuld. 

☐ 

Adresboek refe-
rentienummer 

 
UUID Het unieke identificatie 

nummer van de organisatie in 
het adresboek. 

☐ 

Onbekende 
schulden bij 
SE 

FactuurnummerSE
VolgensSHV 

 
Tekst Saldoverzoek vordering 

referentie die niet bekend is 
bij de schuldeiser. 

☒ 

Overgenom
en schulden 
(alleen 
beschikbaar 
voor 
incassobure
aus en 
gerechtsde
urwaarders) 

NaamOospronkelijk
eSE 

 Tekst Naam van de oorspronkelijke 
schuldeiser 

☒ 

FactuurnummerVol
gensOorspronkelijk
eSE 

 
Tekst Referentie van de schuld zoals 

bekend bij de oorspronkelijke 
schuldeiser. 

☒** 

KlantnummerVolge
nsOospronkelijkeSE 

 
Tekst Referentie van de klant zoals 

bekend bij de oorspronkelijke 
schuldeiser. 

☒** 

* Behandeldatum wordt niet gebruikt in het berichtenverkeer. 
** Het is verplicht om één van beide velden in te vullen. 

 

14.0 Saldoverzoek vooraf akkoord 
Dit bericht kan verstuurd worden als de schuldeiser vooraf akkoord gaat met het saldoverzoek. De 
schuldeiser ontvangt geen betaalvoorstel. Het eerstvolgende bericht is een betaalvoorstel akkoord of 
een beëindiging schuldregelingstraject bericht. 

Mocht de schuldeiser willen afwijken dan kan deze antwoorden met een saldoverzoek antwoord, deze 
wordt dan standaard afgehandeld. 

Gelijk aan: Saldoverzoek antwoord  

 



 
Handboek Schuldenknooppunt  

Systeemkoppeling 

 

34 
 

www.schuldenknooppunt.nl 

15.0 Klant onbekend 
Wordt gebruikt door de schuldenaar als een klant onbekend is, kan gebruikt worden op reactie van 
saldoverzoek of klant gemeld voor shv. 

Groep Element Waarden Type Omschrijving Verplicht 
Algemeen KlantnummerSHV 

 
Tekst Het klantnummer waarmee de 

klant bekend is bij de 
schuldhulpverlener. 

☒ 

Contactpersoon  Contactpersoon Contactpersoon van de 
schuldeiser organisatie 

☐ 

 

16.0 Betaalvoorstel antwoord 
De SE geeft akkoord op of weigert het aanbod dat met het Betaalvoorstel door SHV is gedaan. 

Groep Element Waarden Type Omschrijving Verplicht 
Algemee
n 

Datum 
 

Datum Datum waarop 
antwoord is gegeven op 
het betaalvoorstel. 

☒ 

KlantnummerSHV 
 

Tekst Het klantnummer 
waarmee de klant 
bekend is bij de 
schuldhulpverlener. 

☒ 

KlantnummerSE 
 

Tekst Het klantnummer 
waarmee de klant 
bekend is bij de 
schuldeiser. 

☒ 

Contactpersoon 
 

Contactpersoon Behandelaar van het 
betaalvoorstel 
antwoord. 

☐ 

Status • Voorstel 
akkoord 

• Voorstel niet 
akkoord 

Enum Reactie van SE op het 
betaalvoorstel dat door 
SHV is gedaan. 

☒ 

Reden afwijzing • Te laag 
aanbod 

• Klant kan in 
potentie 
meer 
opbrengen 

• Te weinig 
vertrouwen 
in klant 

• Voorkeur 
voor Wsnp 

• Nieuwe 
schulden 

Enum Redenen van SE om het 
aanbod van SHV af te 
wijzen. 

☐ 

Rekeningnummer 
 

Rekeningnummer Rekeningnummer van 
de schuldeiser waarop 
de schuld moet worden 
overgemaakt. 

☒ 
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Betaalreferentie 
 

Tekst Betaal referentie voor 
het over te maken 
schuldbedrag. 

☐ 

 

17.0 Statusverzoek 
Een SE kan met een statusverzoek een SHV vragen om de status van het schuldregelingstraject van 
een klant. SHV geeft hier op antwoord met een statusbericht. Een status verzoek heeft betrekking op 
een conversatie. Door het invullen van de conversatie referentie in de header kan de 
schuldhulpverlener antwoorden met bijvoorbeeld een statusbericht . 

Groep Element Waarden Type Omschrijving Verplicht 

Algemeen KlantnummerSE 
 

Tekst Het klantnummer waarmee de klant bekend is 
bij de schuldeiser. 

☒ 

KlantnummerSHV 
 

Tekst Het klantnummer waarmee de klant bekend is 
bij de schuldhulpverlener. 

☒ 
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3. Adresboek Service 
 

Actie  Input  Output  Omschrijving  

GetOrganisaties Adresboek 
Zoekbericht  

Adresboek 
organisatie  

Lijst van schuldeisers en schuldhulpverleners 

 

3.1 Adresboekberichten 
 

18.0 Adresboek Zoekbericht 
 

Groep Element Waarden Type Omschrijving Verplicht 
Algemeen Referentie 

 
Tekst Unieke identificatie van een 

schuldhulpverlener of 
schuldeiser 

☐ 

Naam 
 

Tekst Naam van de 
schuldhulpverlener of 
schuldeiser 

☐ 

Organisatietype Schuldhulperlener 
 

Schuldhulpverlener of 
schuldeiser 

☐ 
 

Schuldeiser 
  

☐  
Bewindvoerder 

   

KvkNummer 
 

Tekst 
 

☐ 
Vestigingsnummer  Tekst KVK vestigingsnummer ☐ 

IsNvvkLid 
 

Boolean 
 

☐ 
 

19.0 Adresboek organisatie 
 

Groep Element Waarden Type Omschrijving 

Algemeen Referentienummer 
 

UUID Unieke identificatie van een 
schuldhulpverlener of schuldeiser 

Naam 
 

Tekst Naam van de schuldhulpverlener of 
schuldeiser 

Adres 
 

Adres 
 

Contactpersoon 
 

Contact
persoon 

Contactpersoon voor aansluiting 
Schuldenknooppunt 

Organisatie Type Schuldhulpverlener Enum Schuldhulpverlener of Schuldeiser  
Schuldeiser 

  
 

Bewindvoerder 
 

<Nog niet in gebruik> 
Sector SHV - WGS Enum minnelijke schuldregeling 

 
- Overig schuld 

regelen 

 
<Nog niet in gebruik> 

Sector SE - Standaard Enum 
 

file:///C:/wiki/spaces/NVVK/pages/1208746002/Adresboek+Zoekbericht
file:///C:/wiki/spaces/NVVK/pages/1208746002/Adresboek+Zoekbericht
file:///C:/wiki/spaces/NVVK/pages/1208549479/Adresboek+organisatie
file:///C:/wiki/spaces/NVVK/pages/1208549479/Adresboek+organisatie
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- Nuts 

 
meterstanden, opname datum per 
meterstand, toestemming uitlezen  

-    

 
- Publiek 

 
bsn 

 
- Incasso bureau 

  

 
- Gerechtsdeurw

aarder 

  

 
- Telecom 

  

NVVK lid 
 

Boolean 
 

Applicatienaam 
 

Tekst De applicatie die gebruikt wordt om te 
communiceren met het 
Schuldenknooppunt, zodat er bij fout 
situaties gefilterd kan worden op 
applicatienaam. 

KVK-Nummer 
   

Collectief 
schuldregelen 

 
Boolean 

 

NVVK-Convenant - Bringway 
- CAK 
- CJIB 
- DUO 
- Energie-

Nederland 
- KPN 
- NS 
- Organisaties 

voor 
waterschaps- 
en 
gemeentelijke 
belastingen 

- Thuiswinkel.org 
- UWV/SVB 
- Vewin (drink 

waterbedrijven) 
- VodafoneZiggo 

(ipv Ziggo/UPC) 

Enum 
 

Geblokkeerd 
 

Boolean 
 

OndersteundeVersi
es   

 Versies  

 

  

http://thuiswinkel.org/
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20.0 Update organisatie bericht 
Onderstaand bericht wordt gebruikt om eigen organisatie gegevens te kunnen wijzigen. 

Groep Element Waarden Type Omschrijving 

Algemeen Adres  

 
Adres 

 

Contactpersoon  

 
Contactpersoon Contactpersoon van Schuldenknooppunt 

aansluiting 
Applicatienaam 

 
Tekst De applicatie die gebruikt wordt om te 

communiceren met het SHV-knooppunt, 
zodat er bij fout situaties gefilterd kan 
worden op applicatienaam. 

OndersteundeVersies 
 

Versies 
 

 

 

3.2 Messagebox Service 
 

Actie  Input  Output  Omschrijving  

GetBerichten 
 

Messagebox Bericht Informatie  

 

BevestigBerichten Messagebox 
Berichtbevesting  

SHV-knooppunt 
Berichtbevestiging  

 

 

21.0 Messagebox Berichtbevesting 
 
Input 

Groep  Element  Waarden  Type  Omschrijving  Verplicht  

Algemeen BatchReferentie 
 

UUID 
 

☒ 
 
Output 

Groep  Element  Waarden  Type  Omschrijving  Verplicht  

Algemeen Aantal 
 

NummerPositief Aantal berichten 
wat is bevestigd 
in de batch 

☒ 

 

22.0 Messagebox Bericht Informatie 

Groep Element Waarden Type Omschrijving 

Algemeen BatchReferentie 
 

UUID Referentie nummer van de 
ontvangen berichten 

AangemaaktOp  Datum Datum waarop de batch is 
opgevraagd 

GeldigTot  Datum De datum tot wanneer de 
batch geldig is. Indien er 
niet voor deze datum 
bevestigd wordt verloopt de 
batch. De verzender krijgt 
dan een verlopen bericht. 

https://innovadis.atlassian.net/wiki/spaces/NVVK/pages/572588033/Adres
https://innovadis.atlassian.net/wiki/spaces/NVVK/pages/572817409/Contactpersoon
file:///C:/wiki/spaces/NVVK/pages/1208746038/Messagebox+Bericht+Informatie
file:///C:/wiki/spaces/NVVK/pages/1196425402/Messagebox+Berichtbevesting
file:///C:/wiki/spaces/NVVK/pages/1196425402/Messagebox+Berichtbevesting
file:///C:/wiki/spaces/NVVK/pages/1209008144/SHV-knooppunt+Berichtbevestiging
file:///C:/wiki/spaces/NVVK/pages/1209008144/SHV-knooppunt+Berichtbevestiging
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AantalNieuweBerichtenBuitenBatch  Nummer Aantal nieuwe berichten wat 
buiten de batch huidige 
batch 

AantalBerichtenInBatch  Nummer Aantal berichten wat in de 
batch zit 

Berichten 
 

MessageBox 
Bericht 

Lijst van berichten 

 

Messagebox Bericht 
Groep Element Waarden Type Omschrijving 

Algemeen Referentienummer 
 

UUID Referentienummer van het 
bericht 

ConversatieReferentienummer 
 

UUID Referentienummer van de 
conversatie 

CrossReferentienummer 
 

UUID Crossreferentienummer 
van de conversatie. 

Afzender 
 

UUID Identificatie van de 
afzender uit het adresboek 

Bericht type 
 

MessageBox 
Berichttype 

Code van het bericht 

Versie  Versie Versienummer van het 
bericht 

Content 
 

XML tekst De bericht inhoud 
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23.0 MessageBox Berichttype 
 

Groep Code Omschrijving 

SHV SHV_SaldoVerzoek 
 

SHV_SaldoVerzoekNuts 
 

SHV_SaldoVerzoekPubliek 
 

  

SHV_Betaalvoorstel  

SHV_ReminderBericht  

SHV_StatusBericht  

SHV_KlantGemeldVoorShv  

SHV_SchuldregelingGeaccordeerd  

SHV_SchuldregelingBeeindigd  

SHV_KlantBsnGemeldVoorShv  

SHV_VerlorenBerichtVerzoek  

SE SE_SaldoVerzoekAntwoord 
 

SE_BetaalvoorstelAntwoord 
 

SE_SaldoVerzoekAntwoordStandaardAkkoord 
 

SE_StatusVerzoek  

SE_KlantGemeldVoorShvAntwoord  

SE_KlantOnbekend  

Algemeen SYS_AfleverBericht 
 

SYS_FoutBericht 
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4. Algemene datatypes 
 

24.0 Adres 
 

Element  Waarden  Verplicht  

Woonplaats 
 

☒ 

Postcode 
 

☒ 

Straatnaam 
 

☒ 

Huisnr 
 

☒ 

Huisletter 
 

☐ 

HuisnrToevoeging 
 

☐ 

AanduidingBijHuisnr 
 

☐ 

Woonbootverwijzing 
 

☐ 

Woonwagenverwijzing 
 

☐ 

 

25.0 Contactpersoon 
 

Element  Waarden  Verplicht  

Naam 
 

☒ 

Telefoonnummer 
 

☒* 

EmailAdres 
 

☒* 

*In contactpersoon moet altijd minstens één bereikbaarheidsgegeven van de contactpersoon gevuld 
worden. Het telefoonnummer of het email-adres of beiden dienen gevuld te zijn. 

 

26.0 Persoon 
 

Element  Waarden  Verplicht  Omschrijving 

Geslacht Onbekend ☒ 
 

Vrouw 
  

Man 
  

Voorletters 
 

☒ 
 

Voorvoegsel 
 

☐ 
 

Achternaam 
 

☒ 
 

Voornamen 
 

☐ 
 

Geboortedatum 
 

☒ 
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27.0 PersoonBSN 
 

Element  Waarden  Verplicht  Omschrijving 

Geslacht Onbekend ☒ 
 

Vrouw 
  

Man 
  

Voorletters 
 

☒ 
 

Voorvoegsel 
 

☐ 
 

Achternaam 
 

☒ 
 

Voornamen 
 

☐ 
 

Geboortedatum 
 

☒ 
 

BSN  ☒  
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5. Logboek-Service 
De logboek-service kan worden gebruikt door de schuldhulpverlener en de schuldeiser voor het 
opvragen berichteninformatie van de eigen organisatie. Op basis van het resultaat van de 
berichteninformatie kan de organisatie verloren berichten opvragen. 

 

Actie Input Output Omschrijving 

GetBerichten Logboek zoekbericht  Logboek bericht  
 

GetVerlorenBericht       
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28.0 Logboek Zoekbericht 

Groep Element Waarden Type Omschrijving 
Verplich
t 

Algemee
n 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Referentienummer   Tekst Unieke identificatie van 
een schuldhulpverlener of 
schuldeiser 

☐ 

ConversatieReferentienumme
r 

  UUID Referentienummer van de 
conversatie 

☐ 

CrossReferentienummer   UUID Crossreferentienummer 
van de conversatie. 

☐ 

Afzender   UUID Identificatie van de 
afzender uit het 
adresboek 

☐ 

Ontvanger   UUID Identificatie van de 
ontvanger uit het 
adresboek 

☐ 

Bericht type   Berichttyp
e 

Code van het bericht ☐ 

Opgehaald   Boolean Ja wanneer de ontvanger 
het bericht uit de 
messagebox opgehaald 
heeft 

☐ 

Bevestigd   Boolean Ja wanneer de ontvanger 
het bericht uit de 
messagebox bevestigd 
heeft 

☐ 

Afzender Organisatietype SHV   Filter op type organisatie 
van de afzender 

☐ 

  SE     ☐ 
Ontvanger Organisatietype SHV   Filter op type organisatie 

van de ontvanger 
☐ 

  SE     ☐ 
VanafDatum   Datum Zoek berichten vanaf deze 

datum 
☐ 

TotDatum   Datum Zoek berichten tot deze 
datum 

☐ 

Versie   Versie Versie van het bericht ☐ 
 

  

https://innovadis.atlassian.net/wiki/spaces/NVVK/pages/1206616159/MessageBox+Berichttype
https://innovadis.atlassian.net/wiki/spaces/NVVK/pages/1206616159/MessageBox+Berichttype


 
Handboek Schuldenknooppunt  

Systeemkoppeling 

 

45 
 

www.schuldenknooppunt.nl 

29.0 Logboek bericht 
 

Groep Element Waarden Type Omschrijving 

Algemeen 
  
  
  

Referentienummer 
 

UUID Referentienummer van het bericht 
ConversatieReferentienummer 

 
UUID Referentienummer van de 

conversatie 
CrossReferentienummer 

 
UUID Crossreferentienummer van de 

conversatie. 
Afzender 

 
UUID Identificatie van de afzender uit het 

adresboek 
Ontvanger   UUID Identificatie van de ontvanger uit het 

adresboek 
Bericht type   Berichttype Code van het bericht 
Opgehaald   Boolean Ja wanneer de ontvanger het bericht 

uit de messagebox opgehaald heeft 
Bevestigd   Boolean Ja wanneer de ontvanger het bericht 

uit de messagebox bevestigd heeft 
Datum   Datum tijd  Datum tijd in UTC 
Versie   Versie  Versie van het bericht  

 

30.0 Verloren bericht verzoek 
Dit bericht heeft geen inhoud. In de header dient het crosreferentienummer ingevuld te worden. Dit 
bericht kan naar de SE of SHV gestuurd worden als er berichten in het bronsysteem verloren zijn 
gegaan. 

 

31.0 Conversatie logboek zoekbericht 

Groep Element Waarden Type Omschrijving Verplicht 

Algemeen Referentienummer   Tekst Unieke identificatie van een 
schuldhulpverlener of schuldeiser 

☒ 

Output is Conversatie logboek bericht  

 

32.0 Conversatie logboek bericht 
Groep Element Waarden Type Omschrijving 

Algemeen 

  

  

Referentienummer   Tekst Unieke identificatie van een 
schuldhulpverlener of schuldeiser 

Afzender   UUID Identificatie van de afzender uit het 
adresboek 

Ontvanger   UUID Identificatie van de ontvanger uit het 
adresboek 

Staat 
 

Conversatie staat  Status van de conversatie  
Berichten Lijst Logboekberichten Lijst van logboekberichten 
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33.0 Conversatie staat 

Hieronder een lijst van alle mogelijke conversatie statussen 

Code Omschrijving 

0 Start 

1 Einde 

2 KlantGemeldVoorShv 

3 StabilisatiefaseGestart 

4 InAfwachtingVanSaldoVerzoekAntwoord 

5 InAfwachtingVanBetaalvoorstel 

6 InAfwachtingVanBetaalvoorstelAntwoord 

7 InAfwachtingVanBetaalvoorstelResultaat 
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6. Velddefinities 
 

Veldnaam Waarden Type Omschrijving 
Gebruikt in 
berichten 

Gebruikt in 
Groepen 

Aansprakelijke Client 
Partner 
Beiden 

 
Dit veld geeft 
aan of de schuld 
is voor de cliënt, 
partner of voor 
beide. 

Saldoverzoek 
antwoord 

Openstaand
e schulden 

ActueleVordering 
 

Bedrag Het actuele 
vorderingsbedra
g. 

Saldoverzoek 
antwoord 

Openstaand
e schulden 

ActueleVorderingBTW
Bedrag 

 
Bedrag Het actuele 

vorderingsbedra
g BTW bedrag. 

Saldoverzoek 
antwoord 

Openstaand
e schulden 

Adres_Cliënt 
 

Adres Het actuele 
adres van de 
cliënt. 

Klant gemeld voor 
SHV 
Saldoverzoek 
Saldoverzoek Nuts 
Saldoverzoek 
Publiek  

Gegevens 
Klant 

Adres_OS 
 

Adres Adres van de 
instantie van de 
overgedragen 
schuld. 

Saldoverzoek 
antwoord 

Overgedrag
en schulden 

Adresboek 
referentienummer OS 

 
GUID Het unieke 

identificatie 
nummer van de 
organisatie aan 
wie de vordering 
is overgedragen, 
indien aanwezig 
in het 
adresboek. 

Saldoverzoek 
antwoord 

Overgedrag
en schulden 

Afkooppercentage 
 

Percenta
ge 

Verhouding 
prognose bedrag 
t.o.v. het 
oorspronkelijke 
schuldbedrag. 

Betaalvoorstel 
 

Akkoord uitlezen 
slimme meter 

 
Boolean De klant heeft bij 

de SHV getekend 
voor akkoord 
voor het laten 
uitlezen van de 
slimme meter. 

Saldoverzoek Nuts 
 

Beëindiging Nieuwe schulden 
Life event 
Medische oorzaak 

Tekst SHV stelt SE op 
de hoogte dat 
het 
schuldregelingst
raject 
tussentijds 
wordt beëindigd 

Statusbericht 
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en geeft daarbij 
de reden aan. 

      
Betaalreferentie 

 
Tekst Betaal referentie 

voor het over te 
maken 
schuldbedrag. 

Betaalvoorstel 
antwoord 

Antwoorde
n 

Betaalvoorstel akkoord 
 

Tekst SHV stelt SE op 
de hoogte dat 
het 
schuldregelingst
raject naar 
verwachting 
wordt doorlopen. 

Statusbericht 
 

Betaalvoorstel niet 
akkoord 

Wsnp-aanvraag 
Einde traject 

Tekst SHV stelt SE op 
de hoogte dat er 
geen 
schuldregeling 
tot stand is 
gekomen en 
geeft aan of de 
klant een Wsnp-
aanvraag gaat 
indienen, of dat 
alleen het 
schuldregelingst
raject wordt 
beeindigd. 

Statusbericht 
 

BSN 
 

Tekst BSN nummer 
van de klant 

Saldoverzoek 
Publiek 

 

Cliënt/Klant 
 

Persoon Naam van de 
cliënt 

Klant gemeld voor 
SHV 
Saldoverzoek Nuts 
Saldoverzoek 
Saldoverzoek 
Publiek  

Gegevens 
Klant 

Contactpersoon_SE 
 

Contact
persoon 

Behandelaar van 
het 
saldoverzoek. 
Behandelaar van 
het 
betaalvoorstel 
antwoord. 

Saldoverzoek 
antwoord 
Betaalvoorstel 
antwoord 

Algemeen 
Antwoorde
n 

Contactpersoon_SHV 
 

Contact
persoon 

De SHV 
behandelaar van 
het 
saldoverzoek. 

Klant gemeld voor 
SHV 
Saldoverzoek 
Saldoverzoek Nuts 
Saldoverzoek 
Publiek  

Gegevens 
SHV-
organisatie 

Contactpersoon_OS 
 

Contact
persoon 

Contactpersoon 
van de instantie 
van de 
overgedragen 
schuld. 

Saldoverzoek 
antwoord 

Overgedrag
en schulden 
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Datum 
 

Datum Datum waarop 
antwoord is 
gegeven op het 
saldoverzoek. 

Datum waarop 
antwoord is 
gegeven op het 
betaalvoorstel. 

Saldoverzoek 
antwoord 
Betaalvoorstel 
antwoord 

Algemeen 
Antwoorde
n 

Dwangakkoord 
aangevraagd 

< 3 maanden 
3-6 maanden 
> 6 maanden 

Tekst SHV stelt SE op 
de hoogte dat er 
een 
dwangakkoord 
bij de 
kantonrechter is 
aangevraagd 
voor een 
schuldeiser die 
niet akkoord wil 
gaan met het 
betaalvoorstel 
en geeft aan wat 
de vertraging is. 

Statusbericht 
 

Gas 
 

Getal De meterstand 
van het 
gasverbruik. 

Saldoverzoek Nuts 
 

Hercontrole Geen 
veranderingen 
Hogere 
einduitkering 
Lagere 
einduitkering 

Tekst SHV stelt SE op 
de hoogte dat 
een jaarlijkse 
hercontrole is 
uitgevoerd en 
geeft daarbij aan 
of er 
veranderingen 
zijn ten aanzien 
van de 
einduitkering 
aan het einde 
van het 
schuldregeling. 

Statusbericht 
 

Inkomenssituatie Zelfstandig 
Beschermingsbe
wind 
Budgetbeheer 
Alleenstaande 
ouder 

Tekst Typering om aan 
te geven of het 
inkomen van de 
client stabiel is. 

Betaalvoorstel Onderbouwi
ng 
betaalvoors
tel 

Lopend 
 

Tekst SHV stelt SE op 
de hoogte dat 
het 
schuldregelingst
raject naar 
verwachting 
wordt doorlopen. 

Statusbericht 
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Maximale 
inspanningsverplichtin
g 

Betaald werk 
(trede 6) 
Betaald werk met 
ondersteuning 
(trede 5) 
Van onbetaald 
werk tot isolatie 
(tredes 4-1) 

Tekst Indeling volgens 
participatieladde
r UWV: 
Isolatie 
Sociale 
contacten 
buitenshuis 
Deelname 
georganiseerde 
activiteiten 
Onbetaald werk 
Betaald werk 
met 
ondersteuning 
Betaald werk 

Betaalvoorstel Onderbouwi
ng 
betaalvoors
tel 

Meterstand 1 (E-
hoog/alg) 

 
Getal De meterstand 

van het 
electriciteitsver
bruik bij hoog-
tarief. Indien een 
enkele meter 
wordt gebruikt, 
wordt hier het 
electriciteitsver
bruik vermeld. 

Saldoverzoek Nuts 
 

Meterstand 2 (E-laag) 
 

Getal De meterstand 
van het 
electriciteitsver
bruik bij laag-
tarief.  

Saldoverzoek Nuts 
 

Meterstand 3 (E-hoog-
retour) 

 
Getal De meterstand 

van 
teruglevering 
aan het net bij 
hoog-tarief. 

Saldoverzoek Nuts 
 

Meterstand 4 (E-
hoog/alg-retour) 

 
Getal De meterstand 

van 
teruglevering 
aan het net bij 
laag-tarief. 
Indien een 
enkele meter 
wordt gebruikt, 
wordt hier 
de  teruglevering 
vermeld. 

Saldoverzoek Nuts 
 

Naam instantie 
 

Tekst Referentie zoals 
bekend bij de 
overgedragen 
partij. 

Saldoverzoek 
antwoord 

Overgedrag
en schulden 

Nieuwe vordering Ja 
Nee 

Boolean Wordt gebruikt 
om een 
vordering toe te 
voegen, welke 
niet door SHV 

Saldoverzoek 
antwoord 

Openstaand
e schulden 
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was vermeld 
(SHV referentie 
wordt gevuld 
met SE 
referentie). 

Notitie 
 

Tekst Toelichting in 
een bericht, 
gevuld op basis 
van selecties van 
waarden in 
vastgesteld 
lijstwerk. Vrije 
tekstvelden 
maken geen deel 
uit van het 
bereichtenverke
er. 

Betaalvoorstel 
 

Omschrijving 
 

Tekst Omschrijving van 
de schuld. 

Saldoverzoek 
antwoord 

Openstaand
e schulden 

Ontstaan schulden Life event 
Medische 
aanleiding 
Overig 

Tekst Typering van de 
oorzaak waaraan 
de schuld die is 
ontstaan vooral 
is te wijten. 

Betaalvoorstel 

Ontstaansdatum 
 

Datum Datum wanneer 
de schuld is 
ontstaan. 

Saldoverzoek 
antwoord 

Openstaand
e schulden 

OorspronkelijkVorderin
gsbedrag 

 
Bedrag Het bedrag van 

de 
oorspronkelijke 
vordering van de 
schuldeiser. 

Betaalvoorstel 
 

Opnamedatum 
meterstand 1 

 
Datum De datum 

waarop de 
meterstand is 
opgenomen. 

Saldoverzoek Nuts 
 

Opnamedatum 
meterstand 2 

 
Datum De datum 

waarop de 
meterstand is 
opgenomen. 

Saldoverzoek Nuts 
 

Opnamedatum 
meterstand 3 

 
Datum De datum 

waarop de 
meterstand is 
opgenomen. 

Saldoverzoek Nuts 
 

Opnamedatum 
meterstand 4 

 
Datum De datum 

waarop de 
meterstand is 
opgenomen. 

Saldoverzoek Nuts 
 

Opnamedatum 
Stadsverwarming 

 
Datum De datum 

waarop de 
meterstand is 
opgenomen. 

Saldoverzoek Nuts 
 

Opnamedatum water 
 

Datum De datum 
waarop de 

Saldoverzoek Nuts 
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meterstand is 
opgenomen. 

OrigineleVordering 
 

Bedrag Oorspronkelijk 
vorderings 
bedrag. 

Saldoverzoek 
antwoord 

Openstaand
e schulden 

OrigineleVordering 
BTWBedrag 

 
Bedrag Oorspronkelijke 

vordering BTW 
bedrag. 

Saldoverzoek 
antwoord 

Openstaand
e schulden 

Overgedragen-
Referentie 

 
Tekst Referentie zoals 

bekend bij de 
overgedragen 
partij. 

Saldoverzoek 
antwoord 

Overgedrag
en schulden 

Partner 
 

Persoon Naam van de 
partner van de 
cliënt 

Klant gemeld voor 
SHV 
Saldoverzoek 
Saldoverzoek Nuts 
Saldoverzoek 
Publiek  

Gegevens 
Klant 

PrognoseEindbedrag 
 

Bedrag Het bedrag dat 
uitgekeerd 
wordt bij 
akkoord door alle 
schuldeisers (bij 
een 
schuldbemiddeli
ng betreft dit het 
minimaal te 
verwachten 
bedrag over het 
verloop van de 
gehele 
schuldregeling. 

Betaalvoorstel 
 

Reden afwijzing Te laag aanbod 
Klant kan in 
potentie meer 
opbrengen 
Te weinig 
vertrouwen in 
klant 
Voorkeur voor 
Wsnp 

Tekst Redenen van SE 
om het aanbod 
van SHV af te 
wijzen. 

Betaalvoorstel 
antwoord 

 

Referentie 
 

GUID Verwijzing naar 
oorspronkelijk 
bericht (wordt 
opgenomen in 
header) 

Statusbericht 
Statusverzoek 

Algemeen 

ReferentieExtern 
 

Tekst De referentie 
waarmee de 
klant bekend is 
bij de 
schuldeiser. 

Klant gemeld voor 
SHV 
Saldoverzoek 
Saldoverzoek Nuts 
Saldoverzoek 
Publiek 
 
Statusbericht 
Statusverzoek 

Gegevens 
Klant 
Algemeen 
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Rekeningnummer 
 

Rekenin
gnumme
r 

Rekeningnumme
r van de 
schuldeiser 
waarop de 
schuld moet 
worden 
overgemaakt. 

Betaalvoorstel 
antwoord 

Antwoorde
n 

Saldoverzoek Nuts 
 

Getal 
 

Saldoverzoek Nuts 
 

Saneerbaar 
 

Boolean Geeft aan of een 
schuld volgens 
de SE wel of niet 
saneerbaar is. 

Saldoverzoek 
antwoord 

Openstaand
e schulden 

SE referentie Lijst Tekst SE referentie 
van de vordering 
zoals bekend bij 
SHV 

Saldoverzoek 
Saldo-verzoek 
Nuts 
Saldoverzoek 
Publiek 
 
Saldoverzoek 
antwoord 

Vorderinge
n 
Openstaand
e schulden 
Overgedrag
en schulden 

ShvKenmerk 
 

Tekst Het unieke 
kenmerk 
waarmee de 
klant bekend is 
bij de 
schuldhulpverlen
er. 

SHV-Kenmerk 
uit het 
saldoverzoek 

Klant gemeld voor 
SHV 
Saldoverzoek 
Saldoverzoek Nuts 
Saldoverzoek 
Publiek 
 
Statusbericht 
Saldo Verzoek 
Antwoord - Client 
onbekend 
Statusverzoek 

Gegevens 
Klant 
Algemeen 

ShvReferentie 
 

Tekst Referentie zoals 
bekend bij de 
schuldhulpverlen
er. 

Saldoverzoek 
vordering 
referentie die 
niet bekend is bij 
de schuldeiser. 

Betaalvoorstel 
Saldoverzoek 
antwoord 
Betaalvoorstel 
antwoord 

Openstaand
e schulden 
Overgedrag
en schulden 
Onbekende 
schuld bij 
SE 
Antwoorde
n 

SHV referenties Lijst Tekst SHV referentie 
van de vordering 
zoals bekend bij 
SHV 

Saldoverzoek 
Saldoverzoek Nuts 
Saldoverzoek 
Publiek  

Vorderinge
n 

Stadsverwarming 
 

Getal De meterstand 
van het 
warmwaterverbr
uik. 

  

Status Voorstel akkoord 
Voorstel niet 
akkoord 

Tekst Reactie van SE 
op het 
betaalvoorstel 
dat door SHV is 
gedaan. 

Betaalvoorstel 
antwoord 

Antwoorde
n 
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Totaal aantal 
concurrente 
schuldeisers 

 
Nummer
Positief 

Het totaal aantal 
concurrente 
schuldeisers dat 
deel uitmaakt 
van het 
betaalvoorstel 
voor de klant. 

Betaalvoorstel 
 

Totaal aantal 
preferente 
schuldeisers 

 
Nummer
Positief 

Het totaal aantal 
preferente 
schuldeisers dat 
deel uitmaakt 
van het 
betaalvoorstel 
voor de klant. 

Betaalvoorstel 
 

Totale vastgestelde 
schuld concurrent 

 
Bedrag Het totaalbedrag 

van alle 
concurrente 
vorderingen, 
waar het 
betaalvoorstel 
betrekking op 
heeft.  

Betaalvoorstel 
 

Totale vastgestelde 
schuld preferent 

 
Bedrag Het totaalbedrag 

van alle 
preferente 
vorderingen, 
waar het 
betaalvoorstel 
betrekking op 
heeft.  

Betaalvoorstel 
 

Type Deurwaarder 
Incassobureau 

Lijst Type organisatie 
aan wie de 
vordering is 
overgedragen. 

Saldoverzoek 
antwoord 

Overgedrag
en schulden 

Uitstel/opschorting Life event 
Medische oorzaak 

Tekst SHV stelt SE op 
de hoogte dat 
het 
schuldregelingst
raject wordt 
opgeschort en 
geeft daarbij de 
reden aan. 

Statusbericht 
 

VoorstelType Sanering 
Bemiddeling 

Tekst Geeft aan of het 
betaalvoorstel is 
gebaseerd op 
een 
Schuldbemiddeli
ng of een 
Saneringskredie
t. 

Betaalvoorstel 
 

VorderingstypeSE Preferent 
Concurrent 

Tekst In dit veld kan de 
SE aangeven of 
naar zijn inzicht 
de vordering als 
concurrent of als 

Saldoverzoek 
antwoord 

Openstaand
e schulden 
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preferent moet 
worden gezien; 
de toekenning 
hiervan 
geschiedt echter 
door de SHV. 

VorderingsType Preferent 
Concurrent 

Tekst Typering van de 
toekenning die 
voor het 
berekenen van 
het 
betaalvoorstel is 
gehanteerd. 

Betaalvoorstel 
 

VTLBBedrag 
 

Bedrag Het bedrag dat is 
vrijgesteld als 
het 
noodzakelijke 
leefgeld voor de 
client.  

Betaalvoorstel 
 

VTLBBeslagvrijevoet 
 

Bedrag Het bedrag dat is 
vastgesteld dat 
vrijgesteld met 
blijven van 
beslag. 

Betaalvoorstel 
 

Water 
 

Getal De meterstand 
van het 
waterverbruik. 

Saldoverzoek Nuts 
 

Versie   String  Versienummer 
van een bericht. 
<major>.<minor>  
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VII. SCHULDENKNOOPPUNT 

BERICHTEN 
 
- Schuldenknooppunt Berichtbevestiging 
- Schuldenknooppunt Foutbericht 
- Schuldenknooppunt Afleverbericht 
- Schuldenknooppunt Foutcode 
 

34.0 Schuldenknooppunt Berichtbevestiging 
Dit bericht betreft het synchrone bevestigingsbericht van het knooppunt.  
De onderstaande afbeelding is een voorbeeld dat weergeeft wanneer een berichtbevestiging gebruikt 
wordt. 

 

Groep Element Waarden Type Omschrijving 

Algemeen Success Ja / Nee 
 

Wanneer dit element de waarde 'Ja' heeft 
betekend het dat het Schuldenknooppunt het 
bericht ontvangen heeft en verder zal verwerken.  
Verdere berichten kunnen vervolgens via de 
MessageBox opgevraagd worden. 

Foutcod
e 

 
Schuldenknooppunt 
Foutcode 

Wanneer het success element de waarde 'Nee' 
heeft zal dit element een foutcode bevatten, 
anders zal dit element leeg zijn. 
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35.0 Schuldenknooppunt Foutbericht 
Dit bericht betreft het asynchrone foutbericht dat door het knooppunt verstuurd wordt om 
applicaties op de hoogte te stellen van fouten die tijdens de asynchrone verwerking van een bericht 
opgetreden zijn. Het foutbericht kan via de MessageBox opgevraagd worden. 

 

Groep  Element  Waarden  Type  Omschrijving  

Algemee
n 

Fouten 
 

Schuldenknooppunt 
Foutcode 

Lijst van fouten 

Datum 
 

Datum Tijdstip waarop de fout opgetreden is 
 

 

36.0 Schuldenknooppunt Afleverbericht 
Een afleverbericht stelt een versturende applicatie op de hoogte van de status van een verzonden 
bericht.  

 

Groep Element Waarden Type Omschrijving 

Algemeen Ontvanger 
 

UUID 
 

Datum 
 

Datum 
 

Status Bericht afgeleverd 
Bericht verlopen 

Nummer 
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37.0 Schuldenknooppunt Foutcode 
 

Code Fout 
synchroon/ 
asynchroon 

Omschrijving 

1 Berichtbody is niet conform 
schema 

synchroon Bericht voldoet niet aan XSD. 

2 Berichtheader is niet conform 
schema 

synchroon Bericht header voldoet niet aan XSD. 

3 Onbekende afzender synchroon Afzender staat niet in het adresboek of is 
geblokkeerd. 

4 Onbekende ontvanger synchroon Ontvanger staat niet in het adresboek of is 
geblokkeerd. 

5 Referentienummer niet uniek asynchroon Het referentienummer wat is opgegeven is niet 
uniek. 

6 CrossReferentienummer 
ontbreekt 

asynchroon CrossReferentienummer referentienummer 
ontbreekt in de header . 

7 CrossReferentienummer incorrect asynchroon CrossReferentienummer hoort niet bij een 
'Referentienummer' van een bijpassend bericht uit 
dezelfde conversatie. 

8 CrossReferentienummer verwijst 
naar bericht uit verkeerde 
conversatie 

asynchroon CrossReferentienummer welke gebruikt is verwijst 
naar een bericht uit een andere conversatie . 

9 CrossReferentienummer niet 
toegestaan 

asynchroon CrossReferentienummer is niet toegestaan voor 
alle berichten.  

10 Onbekend bericht type asynchroon Het bericht type wat meegegeven is bestaat niet. 
11 Bericht type mag geen nieuwe 

conversatie starten 
asynchroon Bericht type mag geen nieuwe conversatie starten.  

12 Afzender en ontvanger gelijk asynchroon Afzender en ontvanger referentie zijn gelijk. 
13 Reactie op eigen bericht asynchroon Het is niet toegestaan om een reactie te geven op 

het eigen bericht. 
14 Incorrect bericht type voor de 

crossReferentienummer 
asynchroon Het bericht waarop gereageerd met een 

crossReferentienummer wordt voldoet niet aan het 
berichttype. Voorbeeld Saldoverzoek mag alleen 
beantwoord worden met een Saldoverzoek 
antwoord of Saldoverzoek antwoord client 
onbekend. 

15 Berichttype niet toegestaan voor 
organisatietype 

asynchroon Schuldhulpverleners mogen alleen shv berichten 
versturen en schuldeisers alleen se berichten. Is dit 
niet het geval dan treedt deze fout op. 

16 Onbekende conversatie asynchroon Conversatie referentie is onbekend in het 
knooppunt 

17 Bijlagen incorrect synchroon Bijlage mag alleen meegestuurd worden met een 
betaalverzoek, hierin mag alleen een pdf bestand 
staan met een maximale grote van 5 mb. 

18 Ontvanger geblokkeerd synchroon  Ontvanger van het verstuurde bericht is 
geblokkeerd in het knooppunt. 

19 Afzender geblokkeerd synchroon  Afzender van het verstuurde bericht is geblokkeerd 
in het knooppunt. 

20 Incorrect berichttype voor sector 
van ontvanger 

asynchroon Bericht is niet geldig voor de sector van de 
ontvanger  

21 Berichttype niet toegestaan voor 
de huidige staat van de 
conversatie 

asynchroon De huidige staat van de conversatie staat niet toe 
dat berichten van dit type verstuurd worden 
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22 Niet toegestaan om te reageren 
op onbevestigde berichten 

asynchroon Het is niet toegestaan om te reageren op berichten 
zonder dat deze eerst bevestigd zijn. 

100 Onbekende fout asynchroon Er is een onbekende fout opgetreden tijdens de 
verwerking. 
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VIII. VERSIEBEHEER 
Het knooppunt ondersteund meerdere versies van het berichtenverkeer. De versies zijn opgebouwd 
in een major en minor versie. Het major nummer wordt opgehoogd wanneer een release niet 
backwards-compatibel is met de voorgaande release. Het minor nummer wordt opgehoogd wanneer 
een release backwards-compatibel is met de vorige versie.  

In het adresboek wordt bijgehouden welke versies er door welke organisaties worden ondersteund.  

1. Minor release 
- Bij een minor release zal de URL van de services gelijk blijven 
- Het is mogelijk een minor versie (voorbeeld, versie 1.1) bericht te sturen naar een ontvanger die dit 

nog niet ondersteund 
- Bestaande conversaties kunnen voortgezet worden met een hogere minor versie 
- Wat is een minor release 

o Nieuwe optionele velden 
o Optioneel veld verwijderen 
o Nieuwe required velden met een default value 
o Knooppunt verbeteringen 
o Toevoegen van nieuwe services 
o Toevoegen van nieuwe mogelijkheden aan bestaande services 

2. Major release 
- De nieuwe versie zal beschikbaar worden op een nieuwe URL (voorbeeld: http://nvvk-soap-

acceptance.azurewebsites.net/ShvService/v1) 
o Het is alleen mogelijk een nieuwe versie te gebruiken wanneer de ontvanger dit 

ondersteund, dit staat in het adresboek 
o Wanneer een conversatie op de nieuwe versie gestart is moet hij ook op de nieuwe versie 

afgerond worden 
- Het knooppunt zal de vorige versie blijven ondersteunen op de bestaande URL 

o De vorige versie zal nog voor een in te stellen tijd ondersteund worden om bestaande 
conversaties af te ronden 

o De vorige versie zal nog voor een in te stellen tijd ondersteund worden om nieuwe 
conversaties te starten 

o Lopende conversaties kunnen afgerond worden op de huidige versie 
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De major versie is opgenomen in de namespace. De major en minor versie staan in de version van elk 
bericht.  

  

Bij het ophalen van berichten uit de messagebox wordt de versie van een bericht teruggegeven, zie 
ook Messagebox Bericht Informatie. 
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IX. BEVEILIGING 

1. Platform 
Het Schuldenkooppunt is geïmplementeerd op het platform Microsoft Azure. Azure hosting is binnen 
de Europese Economische Ruimte (EER) . De informatiebeveiliging vindt plaats volgens de algemeen 
erkende normen NEN7510, ISO 27001 en volgens de algemeen erkende overheidsnorm BIR 2012. 

2. Toereikendheid  
De toereikendheid van de informatiebeveiliging blijkt uit periodieke externe controles die middels een 
DPIA en een Security Assessment, waaronder pentests.  

3. Certificaten  
De toegang voor directe systeemkoppelingen wordt geregeld via de uitgifte van PKI-
overheidscertificaten.  

4. Authenticatie  
Voor authenticatie voor het webportaal verloopt via e-herkenning niveau EH3. Met een 
eHerkenningsmiddel kan online identificatie plaats vinden en vertrouwelijke gegevens veilig 
uitgewisseld worden met andere organisaties. Het regelt de digitale herkenning (authenticatie) en 
controleert de digitale bevoegdheid (autorisatie) van iemand die online een dienst wil afnemen.  

5. Encryptie  
Encryptie is geïmplementeerd door een combinatie van symmetrische en asymmetrische algoritmes. 
Berichten communicatie met het Schuldenknooppunt verloopt  via een two-way SSL beveiligde 
verbinding.   
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X. AANSLUITINSTRUCTIES 

1. Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe schuldhulpverleners (SHV) en schuldeisers (SE) kunnen aansluiten op het 
Schuldenknooppunt middels de S2S-koppeling. Middels de S2S-koppeling kunnen berichten op een 
uniforme manier worden uitgewisseld. Berichten die kunnen worden uitgewisseld staan beschreven 
in hoofdstuk 4, de berichtenflow in hoofdstuk 3. 

Om het de aansluitpartners zo makkelijk mogelijk te maken om aan te sluiten is er een voorbeeld 
applicatie beschikbaar. Met deze voorbeeld applicatie kunnen berichten uitgewisseld worden tussen 
een schuldhulpverlener en schuldeiser. Tevens zullen we in dit document code voorbeelden 
toevoegen, de voorbeelden zijn gebaseerd op het .NET framework van Microsoft waarbij gebruik is 
gemaakt van C# als taal. 

2. Schuldenknooppunt onderdelen 

De relevante onderdelen voor het aansluiten op het Schuldenknooppunt staan hieronder beschreven: 

- Adresboek: in het adresboek staan alle partners (organisaties) die gebruik maken van het 
Schuldenknooppunt. Het adresboek kan door de schuldhulpverlener en schuldeiser 
geraadpleegd worden om de juiste geadresseerde op te halen. 

- Messagebox: wordt door de aansluitpartners gebruikt voor het ophalen van 
schuldhulpverlener en schuldeiser berichten, foutberichten en afleverberichten. 

- SHV-service / SE-service: wordt gebruikt door schuldhulpverleners en schuldeisers om 
berichten te versturen naar een geadresseerde. 

- Logboek: voor het opvragen van berichteninformatie van verstuurde berichten van de eigen 
organisatie. Dit kan gebruikt worden om berichten die verloren zijn gegaan in het eigen bron 
systeem opnieuw op te vragen bij de betreffende schuldhulpverlener op schuldeiser. 

Dit document zal bovenstaande onderdelen verder beschrijven met uitzondering van de berichten 
Queue omdat dit geen relevantie heeft voor het aansluiten. 
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2.1 Adresboek 
Organisaties die gebruik willen maken van het Schuldenknooppunt dienen aangemaakt te worden in 
het adresboek. Stichting Schuldenknooppunt draagt hier zorg voor. Om verbinding op te kunnen 
zetten met het Schuldenknooppunt dient de aansluitende partner (schuldhulpverlener en schuldeiser) 
gebruik te maken van certificaten. De aansluitende partner gebruikt de private key om berichten te 
versturen. Berichten worden versleuteld verstuurd middels een https verbinding. 

De adresboek service wordt gebruikt om organisaties op te halen. Elke organisatie heeft een uniek 
referentienummer. Het referentienummer wordt gebruikt om een bericht te versturen naar een 
schuldeiser of schuldhulpverlener. 

Onderdeel Beschrijving 

Methode GetOrganizations 

WSDL productie 
 

WSDL acceptatie 
 

Input AdresboekZoekbericht.xsd 

Output  AdresboekOrganisatie.xsd 

 

2.2 Messagebox 
De communicatie tussen de schuldhulpverlener en schuldeiser is asynchroon. Het 
Schuldenknooppunt zorgt er voor dat verstuurde berichten voor de verzender en ontvanger 
beschikbaar worden gesteld middels de messagebox.  

Berichttypes 
De volgende berichttype kunnen voorkomen: 

- Schuldhulpverleners en schuldeisers berichten: dit bericht is het inhoudelijke bericht dat 
bestemd is voor de schuldhulpverlener of schuldeiser, zie hoofdstuk 4. 

- Afleverbericht: dit bericht geeft aan dat het verstuurde bericht is opgehaald door de 
ontvanger, dit bericht wordt aangemaakt als de ontvanger het bericht heeft bevestigd, zie 
hoofdstuk 5 . Het bericht kan ook verlopen zijn, dit houdt in dat het bericht niet bevestigd is 
door de ontvanger.  

- Foutbericht: dit bericht betreft het asynchrone foutbericht dat door het Schuldenknooppunt 
verstuurd wordt om de verzender op de hoogte te stellen van fouten die tijdens de asynchrone 
verwerking van een bericht opgetreden zijn, zie hoofdstuk 5 

Berichten ophalen en bevestigen 
De messagebox heeft twee methodes: GetMessages en ConfirmBatch. De GetMessages wordt 
gebruikt om berichten op te halen uit de messagebox. De GetMessages kan nul of meerdere berichten 
teruggeven. Indien er één of meerdere berichten terug komen worden deze gegroepeerd middels een 
batch id. De ConfirmBatch wordt gebruikt om het resultaat van de GetMessages te bevestigen met 
het batch id. Zolang de batch niet bevestigd is zullen er geen nieuwe berichten zichtbaar zijn in de 
messagebox. De property ‘AantalNieuweBerichtenBuitenBatch’ geeft aan of er nieuwe berichten zijn 
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die buiten de opgehaalde batch vallen. Door het bevestigen van de huidige batch kan de nieuwe batch 
opgehaald worden. De maximale grootte van een batch is 50 berichten. 

Onderdeel Beschrijving 

Methode GetMessages 

WSDL 
 

WSDL 
acceptatie 

 

Input nvt 

Output  MessageboxBericht.xsd 

 

Onderdeel Beschrijving 

Methode ConfirmBatch 

WSDL 
productie 

 

WSDL 
acceptatie 

 

Input BatchReferentie, zie Messagebox Berichtbevesting  

Output  MessageboxConfirmatieBericht.xsd, zie Messagebox Berichtbevesting  

Hieronder een voorbeeld weergave van een messagebox aanvraag door een schuldeiser applicatie. 
Als eerst wordt de GetMessages aangeroepen, deze geeft een lijst terug van messagebox berichten. 
De lijst van berichten heeft een BatchReferentie (B1). Vervolgens wordt de batch bevestigd door 
ConfirmBatch aan te roepen, dit door Batchreferentie B1 mee te geven. De schuldeiser applicatie 
krijgt een bevestiging van de messagebox dat het bericht bevestigd is. Voor de schuldhulpverleners 
wordt er een afleverbericht klaargezet dat het verstuurde bericht afgeleverd is. 
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Verlopen van berichten 

Voor alle berichten is ingesteld dat deze verlopen na 5 dagen. Er wordt geadviseerd om minimaal 1 
keer per dag de messagebox te bevragen. Indien er berichten zijn wordt de batch opgehaald, deze 
dient binnen 3 dagen bevestigd te worden, als dit niet gebeurt verlopen de berichten als nog. 

2.3 SHV-service / SE-service 

Middels de SHV- en SE-Service kunnen berichten verstuurd worden naar schuldhulpverleners en 
schuldeisers, dit kan door de methode SendMessage aan te roepen. De berichten zijn gedefinieerd in 
de xsd's.  

De definitie van berichten zijn te vinden in hoofdstuk VI: 

Onderdeel Beschrijving 

Methode De SendMessage methode is bedoeld om berichten als een string te 
versturen naar het Schuldenknooppunt. Alle berichtentypen die zijn 
gedefinieerd kunnen middels deze methode verstuurd worden. 

Ook is er de mogelijkheid om berichten getypeerd te versturen, dit kan 
door de specifieke methodes aan te roepen. De methodes zijn 
beschikbaar via de wsdl, zie bijvoorbeeld: SendSaldoVerzoek, 
SendBetaalvoorstel etc. 

WSDL productie SHV / SE service 
 

WSDL acceptatie SHV service 
 

WSDL acceptatie SE service 
 

 

Berichtheader 
Voor de gegevensuitwisseling maken schuldhulpverleners en schuldeisers gebruik van het 
Schuldenknooppunt. De routering wordt losgekoppeld van de inhoud van het bericht. Het inhoudelijke 
bericht (payload) wordt ingepakt in een SOAP envelop. Op de envelop worden alle gegevens 
opgenomen die nodig zijn voor het routeren van de payload van de verzender naar ontvanger. 

Voor schuldhulpverlener en schuldeiser berichten zijn er verschillende headers. Voor meer informatie 
zie hoofdstuk 4.  

Synchrone berichtbevestiging 
Er zijn twee soorten berichtbevestigingen asynchrone en synchrone bevestigingen. De asynchrone 
bevestiging staat beschreven in de werking van de Messagebox. Er is ook altijd een synchrone 
bevestigingsbericht van het knooppunt, zodat de verzender weet of het Schuldenknooppunt het 
bericht heeft ontvangen. 
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Groep Element Waarden Type Omschrijving 

Algemeen Success Ja / Nee 
 

Wanneer dit element de waarde 'Ja' heeft betekend 
het dat het Schuldenknooppunt het bericht 
ontvangen heeft en verder zal verwerken. Verdere 
berichten kunnen vervolgens via de MessageBox 
opgevraagd worden. 

Foutcode 
 

Schuldenknooppunt 
Foutcode  

Wanneer het success element de waarde 'Nee' 
heeft zal dit element een foutcode bevatten, anders 
zal dit element leeg zijn. 

 

2.4 Logboekservice 

De logboek-service kan worden gebruikt door de schuldhulpverlener en de schuldeiser voor het 
opvragen berichteninformatie van de eigen organisatie. Op basis van het resultaat van de 
berichteninformatie kan de organisatie verloren berichten opvragen. 

Voor meer informatie zie hoofdstuk 4.  

Onderdeel Beschrijving 

Methode GetMessages en GetConversation 

WSDL 
productie  

 

WSDL 
acceptatie 
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3. XSD 

Elke versie in het knooppunt heeft een eigen set van xsd’s, de volgende xsd’s zijn beschikbaar: 

1. Adresboek 9. ShvBerichten NvvkConvenant 

AdresboekOrganisatie Betaalvoorstel Omschrijving 
AdresboekZoekbericht  KlantBsnGemeldVoorShv OntstaanSchulden 

2. BatchBerichten KlantGemeldVoorShv OrganiatieType 
Se KlantGemeldVoorShvBasis Percentage 
SeDownloadBericht ReminderBericht Postcode 
SeUploadBericht Saldoverzoek Rekeningnummer 

3. ComplexTypes SaldoverzoekBasis SchuldregelingToelichting 
Adres SaldoverzoekNuts SchuldType 
Contactpersoon SaldoverzoekPubliek SeBerichttype 
Persoon  SeKenmerk 
PersoonBsn SchuldregelingBeeindigd SeReferentie 
Schuldbasis SchuldregelingGeaccordeerd SeSector 
SchuldOnbekendBijSE Statusbericht ShvBerichttype 
SchuldOpenstaand VorderingBasis ShvKenmerk 
SchuldOvergedragen 10. SimpleTypes ShvKnooppuntFoutcode 
SeBericht AanduidingBijHuisnummer ShvSector 
ShvBericht Aansprakelijke StatusberichtType 
Versies Achternaam Straatnaam 

4. Headers Applicatienaam Telefoonnummer 
BerichtHeaderSE Bedrag Tussenvoegsel 
BerichtHeaderSHV Bericht TypeSchuldregeling 

5. KnooppuntBerichten Berichtstatus UUID 
ShvKnooppuntAfleverbericht Berichttype Versie 
ShvKnooppuntBerichtbevestiging Bsn VolledigeNaam 
ShvKnooppuntFout ConversatieStaat Voorletters 
ShvKnooppuntFoutbericht Datum Voornaam 

6. Logboek Emailadres VoorstelRedenAfwijzing 
ConversatieLogboekBericht Factuurnummer VoorstelStatus 
ConversatieLogboekZoekbericht Geslacht VoorstelType 
LogboekBericht Getal Voorvoegsel 
LogboekZoekbericht Guid Vorderingstype 
VerlorenBerichtVerzoek Huisnummer Woonbootverwijzing 

7. Messagebox HuisnummerLetter Woonplaats 
MessageboxBericht HuisnummerToevoeging Woonsituatie 
MerssagboxBerichtinformatie Inkomensbeheer Woonwagenverwijzing 
MessageboxConfirmatieBericht Inkomenssituatie  
MessageboxConfirmatieResultBericht JaNee  

8. SeBerichten Klantnummer  
BetaalvoorstelAntwoord KvkNummer  
KlantGemeldVoorShvAntwoord MaximaleInspanningsverplichting  
KlantOnbekend MimeType  
SaldoverzoekAntwoord NaamInstantie  
SaldoverzoekAntwoordStandaardAkko
ord 

Nummer  

Statusverzoek NummerPositief  
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4. Aanvraagprocedure aansluiting 

schuldenknooppunt 

Om opgenomen te worden in het adresboek van het Schuldenknooppunt kan er contact opgenomen 
worden met Stichting Schuldenknooppunt.  

Procedure test fase: 

• Uitgifte van test certificaten (self signed certificaten) door Stichting Schuldenknooppunt  
• Organisatie opnemen in adresboek, inclusief test accounts voor schuldeisers en 

schuldhulpverleners door Stichting Schuldenknooppunt 

Procedure productie fase: 

• Aanleveren publiek certificaat (PKI) aan schuldenknooppunt door aanvrager 
• Organisatie opnemen in adresboek door Stichting Schuldenknooppunt 
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5. Testtool 

Er is een testtool ontwikkeld waarmee het berichtenverkeer getest kan worden tussen 
schuldhulpverleners en schuldeisers. De testtool heeft de volgende onderdelen: 

• Opvragen organisaties 
• Versturen van schuldhulpverlening berichten 
• Versturen van schuldeiser berichten 
• Opvragen messagebox 
• Opvragen logbook 
• Opvragen van conversaties 
• Testen van scenario’s  

Minimale eisen om de applicatie te gebruiken 

• Windows omgeving (getest op Windows 10) 
• Rechten om voorbeeld applicatie uit te voeren als administrator 
• Rechten om certificaten te installeren in de certificate store 

In het configuratie bestand van de testtool (SoapEndpoint.Tester.exe.config) kan de modus op 
eenvoudig gezet worden door SimpleMode op True te zetten. Standaard waarde is False (uitgebreide 
versie). 

Stap 1: Aanvragen van test certificaten  
Test certificaten zijn aan te vragen bij Stichting Schuldenknooppunt. 

 

Stap 2: Downloaden van certificaten 
De certificaten kunnen gedownload worden op een afgeschermde omgeving.  

Omdat de voorbeeld applicatie zowel een SHV als SE berichten kan versturen krijgt elke partner een 
private certificaat voor SE en SHV. Tevens is er een public root certificaat van Innovadis benodigd. 

 

Stap 3: Installatie van Innovadis root certificaat 
Het public root certificaat moet geïnstalleerd worden in de certificate store op de "Local Computer" 
folder "Trusted Root Certification Authorities/Certificates", zie onderstaande afbeelding: 
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Stap 4: Installatie van SE en SHV certificaat 
De 2 pfx bestanden moeten geïnstalleerd worden in de certificate store op de "Local Computer" folder 
"Personal/Certificates", zie onderstaande afbeelding: 

 

Stap 5: Downloaden van testtool. 

Download tbv aansluiten is mogelijk indien toegang tot de pre-productieomgeving is gerealiseerd. De 
zip bevat een folder SoapEndpoint.Tester en Executable. In de folder SoapEndpoint.Tester staan 
de  sources van de testtool Let op het is een testtool, de code is bedoeld ter illustratie. De 
voorbeeld Executable bevat de testtool excecutable.  

https://innovadis.atlassian.net/wiki/spaces/NVVK/pages/1559461965/Download+tbv+aansluiten
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Stap 6: Starten testtool 
Om de testtool uit te voeren klik op SoapEndpoint.Tester.exe (uitvoeren als administrator). Het kan 
zijn dat Windows een melding geeft dat het een unrecognized app betreft. Klik dan op de link  more 
info en kies dan voor Run anyway. 

 

 

Dit zijn de tabbladen van de applicatie bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. SHV: versturen van shv berichten. 

a. SE: versturen van se berichten. 
b. Messagebox: voor het ophalen en bevestigen van messagebox berichten voor zowel 

SE als SHV. 
c. Addressbook: voor het ophalen van organisaties. 
d. Logbook: voor het opvragen van berichten 
e. Settings:  

i. Enviorement: dit is de locatie waar de berichten naar toe worden gestuurd, 
acceptatie of logging service 

ii. Version: geeft aan welke versie van een service aangeroepen wordt 
iii. Client side xml validation: als dit aan wordt gezet wordt er gedetailleerde 

informatie teruggegeven 
iv. Log Key: deze dient ingevuld te worden als berichten verstuurd worden naar de 

logging service, de key is op te vragen in de logging service. 
f. Conversation: weergave van de de berichtenflow op basis van het conversatie id. 
g. Scenario’s: bevat een aantal test scenario’s van berichtenflow die kunnen voorkomen 

in het Schuldenknooppunt.  
h. Auto Reply: dit is een test functie die controleert of er berichten zijn. Indien er een 

bericht verstuurd wordt naar het geselecteerde certificaat/organisatie wordt de 
berichtenflow automatisch uitgevoerd. 
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2. Deze velden zijn voor het vullen van header informatie en het selecteren van de juiste 
certificaten en adres: 

a. Base address: naar welk adres het bericht verstuurd moet worden, dit adres is voor 
ingevuld naar de correcte testomgeving. 

b. From Certificate: SHV certificaat, dit certifcaat wordt uit de certificate store gelezen. 
c. Receiver Reference: referentie van de ontvanger, deze is op te vragen in het 

Addressbook (dit veld is altijd verplicht). 
d. Conversatie Reference: hierin de conversatie reverentie worden opgegeven voor het 

het versturen van een bericht. Door te klikken op de knop New wordt er een nieuwe 
referentie gegenereerd. 

e. Cross Reference: hierin kan de cross referentie worden opgegeven voor het het 
versturen van een bericht. Door te klikken op de knop New wordt er een nieuwe 
referentie gegenereerd. 

f. Reference: hierin kan de referentie worden opgegeven voor het het versturen van een 
bericht. Door te klikken op de knop New wordt er een nieuwe referentie gegenereerd. 

3. Dit blok kan worden gebruikt om berichten te versturen: 

a. Combobox (saldoverzoek): dit is een dropdown van alle SHV berichten, voorbeeld 
bestand wordt weergegeven in 4. 

b. Send: dit voert een enkel verzoek uit wat geselecteerd is in de combobox, resultaat 
wordt weergegeven in 5. 

4. Dit is het content onderdeel waarin het XML bericht wordt weergegeven, hier kan ook het 
bericht aangepast worden. 

5. Hierin worden de resultaten weergegeven van het versturen van een bericht, bevestigingen 
van berichten etc. 
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6. Logging service / portaal 

De testtool zoals hierboven beschreven kan helpen om aan te sluiten op het Schuldenknooppunt. 
Naast de testtool is er ook een logging service en logging portaal ontwikkeld om het aansluiten nog 
eenvoudiger te maken. Middels deze service en het portaal kunnen fouten opgespoord worden in 
berichten. De logging service is alleen beschikbaar op de testomgeving van het Schuldenknooppunt. 
De berichten die verstuurd worden naar de logging serivce dienen testberichten te zijn. 

Na het inloggen op het logging portaal wordt er een dashboard getoond met de berichten die er 
verstuurd zijn. Door te klikken op een bericht worden de details getoond. 

Tevens wordt de verbinding info weergegeven, met de volgende velden: 

• Selecteer versie: door versie te selecteren wordt de juiste shv en se service url weergegeven 
• Logging key: een unieke key waar berichten naar toe worden gestuurd (deze kan ingevuld 

worden in de Settings → Log Key van de testtool) 
• SHV en SE service: url waarop de service te benaderen is 

 

Knooppunt berichten kunnen vanaf het bronsysteem (shv/se applicatie) verstuurd worden naar de 
logging service. De logging service is gelijk aan de soap services van productie echter worden de 
berichten niet verwerkt. Na het versturen van berichten kunnen de berichten opgevraagd worden in 
het logging portaal. Het verzonden bericht is dan in zijn geheel leesbaar. De volgende informatie is 
beschikbaar op het logging portaal: 

• Bericht info: wanneer is het bericht verstuurd, naar welke service en de naam van de operatie 
wordt getoond. 

• Certificaat info: informatie van het certificaat wat gebruikt is om het bericht te versturen. 
• Verzonden bericht: het ruwe bericht wat naar de logging service is verzonden inclusief de 

header gegevens. Er wordt een correct voorbeeldbericht bericht getoond, dit zodat eventuele 
foutopsporing eenvoudiger wordt. 
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De url van de loggingservice en een portaal account kunnen worden aangevraagd bij Stichting 
Schuldenknooppunt. 
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XI. TRANSACTIESTANDAARD 
 

Het Schuldenknooppunt berichten standaard beschrijft hoe de elektronische informatie afhandeling 
is ingericht in het Schuldenknooppunt.  

Om tot gestructureerde informatie-uitwisseling tussen verschillende systemen te komen zijn er 
technische afspraken nodig. Die afspraken worden vastgelegd in protocollen en aanvullend in SHV-
knoopunt transactiestandaard. Onderstaande standaarden zijn gebaseerd op een subset van de 
SuwiML afspraken.  

 

De Schuldenknooppunt Transactiestandaard conformeert zich aan de requirements 

in het WS-I Basis Profile 1.1 
Als resultaat van gezamenlijke internationale samenwerkingsverbanden ontstaan er breed 
geaccepteerde internationale standaarden, ook op het gebied van gestructureerde 
gegevensuitwisseling. Sommige van die standaarden hebben inmiddels aanzienlijke draagkracht in de 
internationale gebruikersgemeenschap, en in de industrie die in bijbehorende software moet gaan 
voorzien. In de Schuldenknooppunt Transactiestandaard willen we ons waar mogelijk conformeren 
aan dit soort internationale standaarden. Voorbeelden van belangrijke en relevante standaardisatie- 
organisaties zijn W3C, WS-I en OASIS. De Schuldenknooppunt Transactiestandaard is met name 
gebaseerd op het WS-I Basic Profile 1.1 en de daarin gerefereerde W3C standaarden SOAP 1.1 en 
WDSL 1.1. 

 

Ieder Schuldenknooppunt bericht heeft een SOAP Header met stuurinformatie 
Een SOAP bericht bestaat uit een SOAP Envelope met daarin een SOAP Body en daarin weer de 
inhoudelijke XML boodschap. De SOAP Envelope bevat ook een SOAP Header met stuurinformatie op 
het gebied van Bericht-Identificatie, Routering, Adressering en Transacties.  

 

Vertrouwelijke informatie wordt versleuteld verstuurd  
De connectie wordt versleuteld met behulp van SSL (Secure Sockets Layer). Voor websites en 
webservices waarbij privacy-gevoelige of andere vertrouwelijke informatie verstuurd wordt (dus ook 
voor bijna alle Schuldenknooppunt diensten) is adequate versleuteling een vereiste. SSL is een breed 
geaccepteerde en geïmplementeerde standaard daarvoor. 

 

Iedere operatie van de webservice heeft een output 
Bij een aanvraag op het Schuldenknooppunt zal de Output altijd een Acknowledgement zijn, ter 
bevestiging van de ontvangst van de melding in het request. 
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De koppelvlak specificaties van een Schuldenknooppunt webservice worden 

vastgelegd in en bepaald door een WSDL beschrijving 
Conform het WS-I Basic Profile 1.1, worden de koppelvlakken van Schuldenknooppunt webservices 
beschreven met behulp van Webservices Description Language (WSDL) 1.1.  

 

De levensduur van berichten in het Schuldenknooppunt is instelbaar 
Per bericht zal instelbaar zijn hoe lang een bericht bewaard zal blijven als deze niet opgehaald wordt. 
In versie 1.1 is het aantal dagen ingesteld op 5 dagen. 

 

Berichten validatie 
De structuur en inhoud van een een Schuldenknooppunt bericht wordt gevalideerd aan de hand van de 
opgestelde XSD's. 

 


