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1 Inleiding 

1.1 Het Schuldenknooppunt 
De NVVK en VNG hebben een Schuldenknooppunt geinitieerd om het berichtenverkeer in de 
schuldhulpverlening te vereenvoudigen en te versnellen. Eind 2020 is het beheer van het knooppunt in 
handen gelegd van de Stichting Schuldenknooppunt. Het Schuldenknooppunt is dé standaard in digitaal 
communiceren tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Het streven van het Schuldenknooppunt is 
dat alle organisaties die schuldregelingen tot stand brengen zich uiterlijk eind 2023 aansluiten op het 
Schuldenknooppunt, om zo het proces van schuldregelen samen te versnellen. Het Schuldenknooppunt 
is begin 2021 gelanceerd en wordt nu landelijk uitgerold.  In de huidige initiële productieversie wordt de 
communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers in het proces ‘schuldregelen’ gefaciliteerd. Dat 
proces heeft als doel om voor iemand met een problematische schuldpositie tot een minnelijke regeling1 
te komen met diens schuldeisers. 

1.2 Waarom een DPIA? 
Het Schuldenknooppunt verwerkt op grote schaal gegevens van kwetsbare personen, te weten mensen 
in een doorgaans problematische schuldpositie. Hiervoor is het vanuit de Algemene Verordening 
Gegevensverwerking verplicht om een DPIA uit te voeren.2 
 
Een DPIA heeft twee functies: 

! In de ontwerpfase worden de privacyvraagstukken besproken, worden de privacyrisico’s beoordeeld en 
worden de noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen benoemd. Deze maatregelen 
kunnen daarna in de implementatiefase worden uitgevoerd (privacy-by-design). Dit betreft zowel de 
technische opzet, de inhoud van het berichtenverkeer, alsook de eisen die gesteld moeten worden aan 
de noodzakelijke organisatiestructuur en het benodigde afsprakenstelsel met deelnemers. 

! De DPIA is één van instrumenten c.q. documenten waarmee de verwerkingsverantwoordelijke voor het 
Schuldenknooppunt3 over zijn privacymanagement verantwoording kan afleggen als bedoeld in art. 
24(1) AVG, in het bijzonder over de gemaakte beoordeling van de risico's voor betrokkenen en de 
keuze voor passende organisatorische en technische maatregelen. In het bijzonder draagt de DPIA bij 
aan het ontzorgen van potentiële aansluiters door ze duidelijk te maken dat de bescherming van 
persoonsgegevens in het knooppunt goed en zorgvuldig is aangepakt. 

1.3 Reikwijdte 
De reikwijdte van de DPIA betreft het Schuldenknooppunt, bestaande uit de communicatiestromen 
tussen schuldhulpverleners en schuldeisers, inclusief de daarvoor benodigde ondersteunende processen 
(met name statusberichten). Het schuldhulpverleningsproces zelf valt buiten de reikwijdte van de DPIA. 

 
1 Een regeling waarin de schuldenaar zich verbindt om zoveel mogelijk te betalen, en de restschuld na drie jaar kwijtgescholden krijgt. 
Deze regeling wordt (in het algemeen) gesloten zonder tussenkomst van een rechter. Dit is een wettelijk traject, geregeld in de Wet 
schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). 
2 Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/data-protection-impact-assessment-dpia#voor-welke-soorten-verwerkingen-is-
het-uitvoeren-van-een-dpia-verplicht-6667. 
3 De organisatie waar de AVG verantwoordelijkheden en verplichtingen aan toekent. Een verwerking kan meerdere 
verwerkingsverantwoordelijken hebben. Zie verder paragraaf 3.2. 
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De DPIA richt zich op de architectuur, de techniek, het proces en de governance van de huidige initiële 
productieversie. 
 
Een DPIA richt zich op de risico’s voor degenen over wie gegevens worden verwerkt. Deze DPIA kijkt 
daarbij uitsluitend naar de risico’s voor de schuldenaren en hun gezin, omdat daar de grote potentiële 
risico’s zitten. De risico’s voor andere betrokkenen, zoals schuldhulpverleners, medewerkers van 
schuldeisers en medewerkers van het Schuldenknooppunt zelf zijn gering. 

1.4 Verantwoording 
Parallel aan de bouw van een proof-of-concept (PoC) van het Schuldenknooppunt in opdracht van de 
NVVK is in het najaar van 2019 een eerste DPIA uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van de PoC en 
ook van het DPIA-rapport is een ontwerp voor de productieversie van het Schuldenknooppunt gemaakt 
en gerealiseerd. 
Een eerste DPIA4 is eind 2019 uitgevoerd op de PoC. Een tweede DPIA5 is medio 2020 uitgevoerd op het 
ontwerp voor de productieversie. Deze DPIA bouwt daar weer op voort, en is gericht op de eerste 
productieversie, met versie 1.0 van het berichtenboek. In vergelijking met het eerder beoordeelde 
ontwerp kent deze eerste productieversie geen voor de DPIA relevante inhoudelijke wijzigingen. 

 
4 Versie 1.0. 
5 Versie 1.92. 



DPIA Schuldenknooppunt 
Pagina 3 

 
 

2 Kenmerken van de gegevensverwerkingen 

2.1 Het schuldhulpverleningsproces 
Het schuldhulpverleningsproces kent onder meer de volgende deelprocessen: 

! Vroegsignalering 

! Indienen en beoordelen aanvraag schuldhulpverlening 

! Stabilisatie 

! Schuldregelen 

! Nazorg 
 
De initiële productieversie van het Schuldenknooppunt is gericht op het deelproces ‘schuldregelen’. Dit 
proces heeft als doel om voor iemand met een problematische schuldpositie tot een minnelijke regeling6 
te komen met diens schuldeisers. 
 
Het proces ‘schuldregelen’ bestaat grofweg uit de onderstaande stappen. 

1. De schuldenaar (klant) en de schuldhulpverlener sluiten een schuldregelingsovereenkomst. 

2. De schuldenaar bevestigt het in de voorgaande fase opgestelde overzicht van schuldeisers die 
vorderingen op hem hebben. 

3. De schuldhulpverlener vraagt bij de aangegeven schuldeisers wat de actuele vorderingen zijn op de 
schuldenaar. 

4. De schuldhulpverlener maakt op basis van het vrij te laten bedrag (vtlb) een berekening om te bepalen 
welke financiële ruimte de schuldenaar heeft. Deze financiële ruimte kan de schuldenaar inzetten voor 
een schuldregeling met zijn schuldeisers. De schuldhulpverlener maakt een voorstel voor een 
minnelijke regeling op basis van deze berekening c.q. ruimte. 

5. De schuldhulpverlener vraagt de schuldeisers om akkoord te gaan met het betalingsvoorstel. 

6. Als alle schuldeisers direct akkoord gaan, of na een eventuele heroverweging, ontstaat een minnelijke 
regeling. Bij een niet-akkoord beschikt de schuldhulpverlener over mogelijkheden om te proberen dat 
af te dwingen. Mislukt ook dat, dan is het schuldhulpverleningstraject afgebroken. Onder 
voorwaarden kan vervolgens schuldsanering via de rechter plaatsvinden (Faillissementswet7).  

 
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.8 De huidige communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers 
verloopt via brieven, (beveiligde en onbeveiligde) e-mail, en/of portalen bij schuldeisers waar een 
schuldhulpverlener kan inloggen. Dit proces vereist op verschillende momenten het handmatig 
overzetten van gegevens. Deze wijze van communiceren kost veel tijd, resulteert in een lange 
doorlooptijd en is foutgevoelig. 
 

 
6 Een regeling waarin schuldenaar zich verbindt om zoveel mogelijk te betalen en de restschuld na 3 jaar kwijtgescholden krijgt. Bij deze 
regeling wordt (over het algemeen) gesloten zonder tussenkomst van een rechter. 
7 Zoals gewijzigd bij de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). 
8 Mogelijk verandert dit in de toekomst. Dat zou een belangrijke wijziging zijn die het nodig zou maken om deze DPIA te actualiseren. 
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De initiële productieversie beperkt zich tot de essentiële communicatie in het proces ‘schuldregelen’. Die 
bestaat uit de volgende onderdelen: 

! de schuldhulpverlener laat de schuldeisers weten dat de schuldenaar is aangemeld voor 
schuldhulpverlening; 

! de schuldhulpverlener vraagt bij de schuldeisers op wat de schuld is van de schuldenaar; 

! de schuldeisers reageren; 

! een schuldeiser kan aangeven standaard akkoord te gaan met de schuldregeling; in dat geval  worden 
voor die schuldeiser de twee stappen hieronder overgeslagen 

! de schuldhulpverlener stelt de schuldeisers een schuldregeling voor; 

! de schuldeisers geven aan de schuldhulpverlener aan of zij al dan niet akkoord gaan met het voorstel; 

! de schuldhulpverlener meldt aan de schuldeisers dat een minnelijk traject start of beëindigd is; bij een 
beëindiging wordt de reden van beëindiging gemeld. 

2.2 Het Schuldenknooppunt 
Het Schuldenknooppunt heeft als doel om de communicatie en het berichtenverkeer in het 
schuldhulpverleningsproces, concreet: het deelproces schuldregelen, te faciliteren.9 Daarbij heeft het 
knooppunt de onderstaande functies. 

! Gestandaardiseerde en gedragen werkwijzen voor het werkveld 
Dit stimuleert op systeemniveau een grotere uniformiteit van uitvoering van het 
schuldhulpverleningsproces, inclusief de afwegingen en maatregelen rondom gegevensbescherming. 

! Versnelling van de processen 

! De huidige werkwijze voor de uitwisseling van berichten kost veel tijd en doorlooptijd. Met het 
knooppunt wordt het mogelijk om sneller tot een minnelijke regeling te komen. Dit is in groot belang 
van de schuldenaar en diens sociale omgeving, omdat vanaf een eerder moment aan herstel kan 
worden gewerkt. En ook de schuldeiser en de schuldhulpverlener hebben er baat bij. Want hoe eerder 
een schuldeiser weet dat er een regeling tot stand kan komen, hoe eerder (en beter onderbouwd) die 
positie kan nemen, bijvoorbeeld in de vorm van een financiële voorziening. En hoe eerder dit geregeld 
is, hoe sneller de schuldhulpverlener kan gaan werken aan wat de schuldenaar randvoorwaardelijk 
nodig heeft voor duurzame stabiliteit in zijn financiële situatie.Ontzorgen 
Het knooppunt ontzorgt partijen die bij het schuldhulpverleningsproces betrokken zijn bij de 
uitwisseling van berichten. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de snelheid en betrouwbaarheid van 
het berichtenverkeer, de beveiliging en aan de zekerheid dat partijen waarmee informatie via het 
Schuldenknooppunt wordt uitgewisseld, voldoen aan de (op dat moment) geldende afspraken. 

2.3 Context van de verwerking 
Het Schuldenknooppunt verwerkt gegevens van personen die een problematische schuldpositie hebben. 
Dit zijn kwetsbare personen. Het Schuldenknooppunt zelf heeft overigens geen directe relatie met de 
betrokkenen.  
 
De verwerking van het Schuldenknooppunt is een efficiëntere vorm van communicatie dan de bestaande 
gegevensstromen tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. De centralisatie (‘knooppunt’) is echter 
wel nieuw, evenals de grootschaligheid die daarmee gepaard gaat. De zorgvuldigheid van de verwerking 
en de verantwoording daarover vragen daarom extra aandacht. 

 
9 Zie ook de volgende paragraaf. 
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Door de uniformering van het berichtenverkeer wordt ook de facto een standaard gesteld voor die 
gegevensstromen. Dit kan ook leiden tot meer uniformiteit in het afwegingskader dat 
schuldhulpverleners en schuldeisers wanneer zij beslissingen moeten nemen op basis van deze gegevens. 
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun taken op het gebied van 
schuldhulpverlening, en daarmee ook voor de wijze van gegevensuitwisseling met de schuldeisers. Door 
de uniformering en centralisatie zal het Schuldenknooppunt een nutsfunctie vervullen voor alle partijen 
in de SHV-keten. Aangezien hij gaat over de wetgeving op dit gebied, heeft ook de minister van SZW een 
zekere mate van verantwoordelijkheid voor deze nutsfunctie en standaardisatie van de verwerking.10  
 
De NVVK speelt een belangrijke rol bij het organiseren van de schuldhulpverleningsbranche door 
ordening en ontwikkeling, door bijvoorbeeld gezamenlijke afspraken over kwaliteit te maken en 
innovatieve projecten op te zetten. Het NVVK-initiatief om een Schuldenknooppunt te ontwikkelen is 
hiervan een voorbeeld. Door het opstellen van gedragscodes voor haar leden ontwikkelt de NVVK ook de 
facto kwaliteitsnormen voor de branche. Sommige schuldeisers gaan automatisch akkoord met een 
betaalvoorstel als dit van een NVVK-lid komt. 

2.4 Doel van de verwerking 
Het Schuldenknooppunt realiseert vooral een digitalisering en uniformering van de al bestaande 
gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Het Schuldenknooppunt heeft de 
onderstaande doeleinden. 

Betrouwbare gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers 
De schuldhulpverleners en schuldeisers hebben met hun gegevensuitwisseling die valt binnen de 
reikwijdte van de initiële productieversie met name de volgende doeleinden: 

! het door de schuldhulpverlener bij schuldeisers uitvragen wat de schuldpositie van de klant is bij de 
schuldeiser; 

! het door de schuldhulpverlener doen van een betaalvoorstel aan de schuldeiser, en het al dan niet 
akkoord gaan van de schuldeiser met dat voorstel; 

! het door de schuldhulpverlener informeren van de schuldeiser over de status van het 
schuldhulpverleningsproces (zoals: in behandeling, afgerond, afgebroken). 

Deze doeleinden worden ook gerealiseerd door de bestaande manieren van gegevensuitwisseling. Het 
hieraan verbonden doeleinde van het Schuldenknooppunt is ervoor te zorgen dat deze 
gegevensuitwisseling op een betrouwbare, uniforme en efficiënte manier verloopt. 

Verkorten van doorlooptijd van treffen minnelijke regeling 
Binnen de schuldhulpverlening heeft de doorlooptijd een grote invloed op de kwaliteit van de geboden 
hulp. De NVVK-module11 bepaalt dat een voorgenomen minnelijke regeling binnen vier maanden12 moet 
zijn getroffen. De rechter toetst of er voldoende inspanning is gepleegd om tot een minnelijke regeling te 
komen en refereert daarbij aan deze termijn. De praktijk leert echter dat het vaak langer dan vier 
maanden duurt. De huidige manieren van communiceren tussen schuldhulpverlener en schuldeisers is in 

 
10 Op het gebied van het vroegtijdig signaleren van schulden zijn het Ministerie van SZW, het Inlichtingenbureau en BKWI in gesprek om 
te zien hoe een en ander geregeld zou kunnen worden en welke beleidskeuzen gemaakt moeten worden. In de uitwerking zou het een 
logische optie zijn om te onderzoeken of het berichtenverkeer in verband met vroegsignalering via het Schuldenknooppunt kan verlopen. 
Dit valt echter buiten de reikwijdte van de initiële productieversie, en daarmee van deze DPIA. 
11 NVVK-leden, die naar schatting 90% van alle schuldregelingen verzorgen, dienen zich hieraan te houden. 
12 Om precies te zijn: 120 dagen. 
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het traject een grote vertragende factor. Het is tijdintensief en er zijn lange wachttijden. Het 
Schuldenknooppunt vereenvoudigt en versnelt de gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en 
schuldeisers. Dit leidt tot een grote reductie van de doorlooptijd voor het komen tot een minnelijke 
regeling. Hierdoor kunnen klanten en hun omgeving sneller weer uit hun financiële en sociale dal 
klimmen, en hebben schuldeisers eerder zicht op de financiële gevolgen van de regeling.  

Kostenbesparing 
De huidige werkwijze van gegevensuitwisseling is niet efficiënt. Een schuldhulpverlener moet 
verschillende brieven schrijven, e-mails versturen en inloggen op portalen van schuldeisers; en ook het 
handmatig verwerken kost tijd en is foutgevoelig. De tendens is dat schuldeisers steeds meer met 
portalen werken. Vaak moet een schuldhulpverlener voor één klant op meerdere portalen 
toegangsrechten hebben en inloggen. Wanneer de schuldhulpverlener via deze portalen een bericht 
verzendt, moet hij vervolgens herhaaldelijk deze portalen afgaan om na te gaan of de betreffende 
schuldeiser op het bericht heeft geantwoord. Dit is voor de schuldhulpverleners een bijna onwerkbare 
situatie. 
Schuldeisers kampen met vergelijkbare problematiek. Grote schuldeisers  (en intermediairs zoals 
incassobureaus die voor hen optreden) worden door meerdere schuldhulpverleners benaderd via 
verschillende kanalen, met minder efficiënte en minder effectieve processen als gevolg. Uniformering 
van het berichtenverkeer via het Schuldenknooppunt helpt daarmee kostbare tijd te besparen bij zowel 
schuldhulpverleners als schuldeisers. 

Uniformering van werkwijze en verbetering van informatiekwaliteit 
Door uniformering van het berichtenverkeer en de werkwijze van gegevensuitwisseling via het 
Schuldenknooppunt wordt ook het schuldhulpverleningsproces op meer uniforme wijze uitgevoerd. 
Hiermee wordt het onderstaande bereikt. 

! Schuldenaars kunnen sneller geholpen worden. 

! Uniformering biedt ook betere mogelijkheden voor privacy-by-design en security-by-design, en voor 
het realiseren van een betrouwbare gegevensuitwisseling.  

! Het knooppunt kan worden ingezet als platform voor het aanbrengen van verdere verbeteringen en 
optimalisaties in het schuldhulpproces. 

Ontzorgen van de aangesloten partijen 
Door het aanbieden van het Schuldenknooppunt worden de aangesloten partijen ontzorgd. Mits het 
knooppunt uiteraard op de juiste wijze wordt vormgegeven, kunnen zij erop vertrouwen dat als ze 
volgens de werkwijze van het Schuldenknooppunt werken, het berichtenverkeer:  

! voldoet aan de eisen van de AVG, 

! op een adequate manier beveiligd is, 

! voldoet aan geaccepteerde en gestandaardiseerde uitwisselingsafspraken, 

! en alleen plaatsvindt met partijen die zich aan de (op dat moment) geldende afspraken hebben 
geconformeerd. 

2.5 Gegevensverwerkingen 

2.5.1 Componenten 
In onderstaande figuur is de inrichting van het Schuldenknooppunt schematisch weergegeven. Hierin 
staat SHV voor “schuldhulpverlener” en SE voor “schuldeiser 
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Het Schuldenknooppunt bestaat uit de onderstaande componenten. 

! Een interface naar de schuldhulpverlener en een interface naar de schuldeiser. 

! Het knooppunt is vooral gericht op s2s (system-to-system) implementatie. Daarvoor is er een 
(Soap/XML) interface naar de applicatie waarmee de schuldhulpverlener zijn klanten bedient c.q. de 
applicatie waarmee de schuldeiser zijn debiteuren beheert. 

! Niet elke schuldeiser en schuldhulpverlener heeft echter de mogelijkheid om, al dan niet op korte 
termijn, een s2s-koppeling te realiseren. Daarom is er voor zowel schuldeisers als 
schuldhulpverleners ook een uitwisseling op bestandsniveau, via een webportaal. 
Concreet: 

! Een faciliteit voor een ontvanger om alle aan hem gerichte berichten die op enig moment in het 
knooppunt staan in één bestand te downloaden. 

! Een faciliteit voor een verzender om alle berichten die hij op enig moment via het knooppunt wil 
versturen in één bestand aan te leveren.13 

! Berichtenverkeer tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. De berichten worden door de zender via 
een buffer in een berichtenpostbus geplaatst en daar vervolgens door de ontvanger uitgehaald.14 Dit 
zijn gestandaardiseerde berichten. De berichten zijn versleuteld, waarbij iedere aangesloten partij een 
eigen versleuteling heeft. Binnen het knooppunt wordt hersleuteld naar de sleutel van de ontvangende 
partij. 

! Een adresboek met contactgegevens van alle op het knooppunt aangesloten partijen. Een zender kiest 
via het adresboek de geadresseerde waar het bericht heen moet. 

! Een loggingfunctie op het gebruik van het knooppunt. 

 
13 Hierbij wordt gebruik gemaakt van het csv-format. 
14 Of verwijderd, als de de ontvanger het niet tijdig ophaalt. 
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2.5.2 Berichtenstromen 
In onderstaande figuur zijn de berichtenstromen van het Schuldenknooppunt schematisch weergegeven. 
Deze worden van een context voorzien en nader toegelicht in de volgende paragraaf.  

   
 
Het Schuldenknooppunt faciliteert de onderstaande gegevensstromen. 
 
1. Klant gemeld voor schuldhulpverlening (optioneel) 

! De schuldhulpverlener meldt aan de schuldeiser dat er schuldhulpverlening is gestart voor de klant 

! De schuldeiser kan de schuldhulpverlener laten weten dat hij de klant kent en het juiste 
klantnummer of factuurnummer teruggeven. De schuldeiser kan ook laten weten dat hij de klant niet 
kent. 

2. Saldoverzoek 

! De schuldhulpverlener vraagt bij de schuldeiser op wat de schuldpositie is van de klant 

! De schuldeiser laat de schuldhulpverlener weten wat bij hem de schuldpositie is van de klant 
  → door naar stap 3 

! De schuldeiser laat weten standaard akkoord te gaan met de schuldregeling 
  → door naar stap 4 

! De schuldeiser laat weten dat hij de klant niet kent 
 → einde van het proces voor deze schuldeiser 

3. Betaalvoorstel 

! De schuldhulpverlener doet de schuldeiser een voorstel voor schuldregeling 

! De schuldeiser laat de schuldhulpverlener weten of hij al dan niet akkoord gaat met het voorstel 

4. Uitkomst 

! De schuldhulpverlener laat de schuldeiser weten wat de uitkomst van de schuldregeling is 
 
In aanvulling hierop worden er status- en herinneringsberichten verstuurd. Ook kan de 
schuldhulpverlener op elk moment laten weten dat het traject tussentijds beëindigd is. 

2.5.3 Procesbeschrijving 
Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende processtappen in het proces ‘schuldregeling’. 

Start schuldhulpverleningsproces (buiten het knooppunt) 
Een schuldenaar meldt zich aan voor schuldhulpverlening. Eerst wordt dan zijn situatie gestabiliseerd. De 
schuldenaar geeft aan de schuldhulpverlener door welke schuldeisers vorderingen op hem hebben. 
Daarna wordt, indien mogelijk, een schuldregelingstraject aangeboden. Daartoe wordt een 
schuldhulpovereenkomst gesloten tussen de schuldenaar en de schuldhulpverlener. Afhankelijk van het 
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soort schulden kan het zijn dat ook de partner van de schuldenaar partij dient te worden betrokken bij de 
overeenkomst.15 

Start schuldregeling 
De schuldhulpverlener laat de door de schuldenaar opgegeven schuldeisers weten dat er een 
schuldregelingstraject is gestart. De inhoud van dit bericht is gelijk aan die van het bericht saldoverzoek. 

Saldoverzoek 
De schuldhulpverlener benadert de door de schuldenaar opgegeven schuldeisers. Hij gebruikt daarbij het 
adresboek van het knooppunt, zodat de berichten op de juiste plek aankomen. De geadresseerde 
schuldeisers ontvangen een saldoverzoek. 
Het algemene saldoverzoek bevat in de kern de volgende gegevens: 

! wie de schuldenaar is 

! wie de partner van de schuldenaar is16 

! welke schuldhulpverleningsorganisatie dit verzoek doet 

Nutsbedrijven en overheidsorganisaties hebben aanvullende informatie nodig.17 Daarom zijn er voor 
deze twee doelgroepen specifieke saldoverzoeken. Die bevatten naast de hierboven genoemde 
gegevens de volgende informatie: 

! Saldoverzoek Publiek 

! BSN 

! Saldoverzoek Nuts 

! meterstanden met opnamedata 

! wel/niet akkoord uitlezen slimme energiemeter 
 
Vervolgens sturen de schuldeisers een reactie aan de schuldhulpverlener. Er zijn drie soorten reacties 
mogelijk: 
1. Saldo-opgave: De schuldeiser geeft aan wie aan zijn zijde de behandelaar is, en wat de hoogte en 

status van de schuld zijn. 
2. Standaard akkoord: De schuldeiser geeft aan bij voorbaat akkoord te gaan met de te treffen 

schuldregeling. 
3. De schuldeiser geeft aan dat de klant bij hem niet bekend is (einde traject voor deze schuldeiser). 

Opstellen van een betaalvoorstel (buiten het knooppunt) 
Na ontvangst van de verschillende saldo-opgaven (dan wel berichten “standaard akkoord”) van de 
schuldeisers van de klant, stelt de schuldhulpverlener een betaalvoorstel op. Hiervoor wordt ook een 
berekening gemaakt om vast te stellen wat het vrij te laten bedrag (vtlb) is.18 

Betaalvoorstel 
De schuldhulpverlener stuurt een betaalvoorstel aan iedere schuldeiser van de klant die niet heeft 
aangegeven standaard akkoord te gaan.  

 
15 Het is ook mogelijk dat de schuldhulpverlener ernaar streeft om separate regelingen voor beide partners te treffen. Dan zijn er dus ook 
twee overeenkomsten. 
16 Uitsluitende indien de vordering verhaalbaar is op zowel de schuldenaar als degene die in de BRP als diens partner te boek staat. 
17 In de vorige versie was er ook nog sprake van een Saldoverzoek Zorg. Gebleken is echter dat dat niet nodig is. Om technische redenen is 
dit bericht in de initiële productieversie nog wel gedefinieerd, maar het wordt niet gebruikt. Bij de eerstvolgende major release wordt het 
verwijderd. 
18 Het vrij te laten bedrag hangt nauw samen met de beslagvrije voet. Zie het Vtlb-rapport van de Werkgroep Rekenmethode vtlb van 
Recofa (laatste versie: januari 2019). 
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Vervolgens stuurt de schuldeiser een reactie op dit betaalvoorstel aan de schuldhulpverlener. Dat bericht 
kan een instemming zijn of een afwijzing. 

Uitkomst schuldregeling 
Een minnelijke regeling gaat in nadat alle betrokken schuldeisers akkoord hebben gegeven. Daarom 
stuurt de schuldhulpverlener als alle schuldeisers akkoord zijn een bericht aan de schuldeisers dat het 
minnelijke traject start. Ook wanneer het traject wordt beëindigd – wat gedurende het hele traject 
mogelijk is – stuurt de schuldhulpverlener een bericht hierover aan de schuldeisers; dit bericht vermeldt 
de reden van de beëindiging. 

Statusberichten 
De verzender van een bericht kan via statusberichten zien of het bericht goed is aangekomen: 

! de verzender ontvangt een bevestiging wanneer het verzonden bericht succesvol is opgeslagen in de 
buffer van het knooppunt 

! de verzender ontvangt een bevestiging wanneer de geadresseerde het verzonden bericht heeft 
opgehaald 

! de verzender ontvangt een bericht wanneer de geadresseerde het verzonden bericht niet binnen de 
afgesproken termijn heeft opgehaald, met de mededeling dat het verzonden bericht uit de buffer is 
verwijderd 

Afronden proces ‘schuldregelen’ (buiten het knooppunt) 
Bij akkoord van alle schuldeisers zorgt de schuldhulpverlener ervoor dat het resultaat van de minnelijke 
regeling bekrachtigd wordt. Bij niet akkoord heeft de schuldhulpverlener de mogelijkheid tot rappel. 

2.5.4 Techniek en methode van gegevensverwerking 

Hosting 

Het Schuldenknooppunt wordt gehost op het Microsoft Azure-platform. De gekozen locatie is West 
Europe. Dit betekent dat de gegevensverwerking hoofdzakelijk in Nederland plaatsvindt. Om technische 
redenen kunnen de gegevens in sommige gevallen ook elders binnen de Europese Unie verwerkt 
worden.19 

Versleuteling en buffer 
De berichten tussen de schuldhulpverlener en de schuldeiser worden versleuteld. Er is geen end-to-end 
versleuteling, omdat in die situatie een sleutel met alle aangesloten partijen zou moeten worden gedeeld 
en beheerd. De versleuteling betreft het pad van de schuldhulpverlener tot aan het knooppunt en het pad 
van het knooppunt tot aan de schuldeiser, en omgekeerd. 
 
Per aangesloten partij wordt door het Schuldenknooppunt een sleutel beheerd. De verzonden berichten 
worden binnen het Schuldenknooppunt hersleuteld naar de sleutel van de ontvangende partij. De 
berichten bevinden zich op geen enkel moment in onversleutelde staat in het Schuldenknooppunt, 
behalve om technische redenen heel kort tijdens het proces van hersleutelen en tijdens verwerking in het 

 
19 “Microsoft will not store or process customer data outside the customer-specified Geo without your authorization. Microsoft may copy 
customer data between regions within a given Geo for data redundancy or other operational purposes.” (https://azure.microsoft.com/en-
us/global-infrastructure/data-residency/#more-information). Voor het Schuldenknooppunt is de regio West Europa gekozen. Deze vormt 
samen met de Regio Noord Europa de “Geo” Europa. Dataopslag vindt plaats in Nederland (West Europa) resp. Ierland (Noord Europa). 
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webportaal. De versleuteling vindt plaats met de Advanced Encryption Standard (AES) 256-bit. De 
netwerkverbindingen worden beveiligd op basis van certificaten (https-protocol). 
 
Het adresboek en de monitorgegevens zijn niet versleuteld. Het adresboek kan alleen bevraagd worden 
door aangesloten partijen, de verbinding van en naar het adresboek is versleuteld middels two-way 
authenticatie. Monitorgegevens zijn opvraagbaar via het beheerportaal; alleen geautoriseerde 
gebruikers hebben hier toegang toe.20 Het transport van de gegevens wordt versleuteld middels een 
SSL-certificaat. 

Buffer (queue) 
Het knooppunt maakt gebruik van een zogenaamde queue of buffer. De zender plaatst een bericht in 
deze buffer. In deze buffer wordt het bericht bewaard gedurende een nog nader te bepalen termijn 
(bijvoorbeeld twee dagen, dit kan verschillen per berichttype). Een persoon die (via zijn werkgever) is 
aangesloten op het knooppunt kan op verschillende manieren (zie hieronder) zien of er berichten voor 
hem klaarstaan en die vervolgens ophalen.21 De zender ontvangt in dat geval een statusbericht dat de 
geadresseerde het bericht heeft opgehaald. Mocht de geadresseerde het bericht niet binnen de daarvoor 
gestelde termijn ophalen, dan wordt het bericht uit de buffer verwijderd en ontvangt de zender hierover 
een statusbericht. 

System-to-system koppeling met SHV-applicatie of SE-applicatie 
Een schuldhulpverlener gebruikt een applicatie bij de dienstverlening naar zijn klanten. Een schuldeiser 
heeft een applicatie waarmee hij het beheer van debiteuren uitvoert. Alle schuldhulpverleners en een 
aantal schuldeisers werken (uitsluitend) via een system-to-system (s2s) koppeling met het 
Schuldenknooppunt. Het versturen en ontvangen van berichten vindt dan plaats vanuit die applicaties 
(via een SOAP webservice), en is daarmee eenvoudiger geïntegreerd in de werkwijze van de 
schuldhulpverlener c.q. de schuldeiser. Het berichtenverkeer tussen het knooppunt en de applicaties 
verloopt via een beveiligde verbinding (two-way SSL op basis van PKIOverheid-certificaten). 

Webportaal 
(Medewerkers van) schuldeisers of schuldhulpverleners die geen gebruik maken van de s2s-koppeling 
kunnen via de gebruikersinterface van het webportaal berichten versturen en ophalen. Een ontvanger 
kan via het webportaal middels een csv-interface alle aan hem gerichte berichten in één keer 
downloaden. Evenzo kan een verzender alle berichten die hij op een bepaald moment wil versturen in 
één keer verzenden. 
 
Het webportaal is vanuit de kerndienstverlening van het Schuldenknooppunt gezien een endpoint. Dat 
wil zeggen dat er onversleutelde berichten verwerkt kunnen worden. Versleutelde ontvangen berichten 
uit de berichtenpostbus worden in het webportaal ontsleuteld en in een csv-bestand gezet. En gebruikers 
uploaden te verzenden berichten via een csv-bestand naar het webportaal, dat ze versleutelt en naar het 
knooppunt stuurt ter opname in de berichtenpostbus. 
 
Authenticatie voor het webportaal verloopt via e-Herkenning niveau EH3. 
 

 
20 Evenals elders in het knooppunt (m.u.v. het webportaal) gaat het hier om berichten waarvan de inhoud versleuteld is. Alleen de 
metagegevens (verzender, ontvanger, bericht-ID) zijn zichtbaar. 
21 Het is mogelijk (maar hiertoe is nog niet besloten) om in de productieversie te zorgen dat er een notificatie wordt verstuurd naar een 
incidentele schuldeiser, om hem te wijzen op het klaarstaande bericht. 
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De productieversie van het webportaal wordt automatisch gescand op de OWASP Top 10 
kwetsbaarheden. 

Logging 
Het berichtenverkeer over het knooppunt wordt gelogd. Bij de logging worden in de productieversie 
geen persoonsgegevens gebruikt. Wat wordt gelogd zijn het tijdstip, de betrokken organisaties, en wat 
er met het bericht is gebeurd (achtergelaten op het knooppunt, opgehaald bij het knooppunt, 
verwijderd). Op de bewaartermijn van de logginggegevens is in de productieversie een limiet van drie 
jaar gesteld. Alleen geautoriseerde medewerkers van het knooppunt hebben toegang tot de 
logginggegevens. 
Voor deelnemers is een logboekservice beschikbaar, waarmee zij de logs van hun berichtenverkeer 
kunnen doorzoeken. Deze kan gebruikt worden als bijvoorbeeld een bericht niet tijdig is opgehaald of bij 
de ontvanger intern is zoekgeraakt. Via de logboekservice kan dit opgespoord worden, waarna de 
ontvanger verzocht kan worden om het bericht opnieuw te verzenden. 

Adresboek 
Het adresboek bevat de contactgegevens van alle aangesloten partijen. Een zender selecteert één 
ontvanger waar een bericht naar toe gestuurd moet worden. Het is ook mogelijk om de adresgegevens 
uit het knooppunt op te halen, en deze op te slaan in de eigen administratie. Aangesloten organisaties 
die gebruik maken van de system-to-system interface kunnen voor het versturen van berichten gebruik 
maken van de adresreferentie die aanwezig is in het knooppunt. 
Als blijkt dat een aangesloten partij zich niet houdt aan de aansluitvoorwaarden voor het gebruik van het 
knooppunt, dan kan deze partij in het adresboek geblokkeerd of verwijderd worden. De partij is daardoor 
uitgesloten van het gebruik van het Schuldenknooppunt. 

Rol in berichtenverkeer 
Een partij is binnen het knooppunt ofwel schuldhulpverlener, ofwel schuldeiser. Is een partij beide, dan 
worden hiervoor in het knooppunt twee verschillende entiteiten aangemaakt. Een schuldhulpverlener 
kan alleen schuldhulpverlenersberichten versturen, en een schuldeiser alleen schuldeisersberichten. 
Zenders kunnen geen berichten versturen aan geblokkeerde ontvangers. 

2.5.5 Geautomatiseerde besluitvorming, profilering, of big data verwerkingen 
Binnen het Schuldenknooppunt is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming, profilering, of big 
data-verwerkingen. 

2.6 Betrokken partijen 
Hieronder beschrijven we de partijen die betrokken zijn bij het Schuldenknooppunt, inclusief hun AVG-
rol. Naast de betrokkene – degene over wie gegevens worden verwerkt – kent de AVG nog twee 
fundamentele rollen bij de verwerking van persoonsgegevens: de verwerkingsverantwoordelijke en de 
verwerker. De verwerkingsverantwoordelijke is degene die het doel en de middelen van de verwerking 
vaststelt. De verwerker verwerkt gegevens in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. 

Schuldenaar (klant van schuldhulpverlener) en diens partner 
De schuldenaar is de klant van de schuldhulpverlener. De schuldenaar, en mogelijk ook diens partner, 
heeft schuldrelaties met diverse schuldeisers. Van de schuldenaar worden in het Schuldenknooppunt 
gegevens verwerkt. Ook van diens partner worden gegevens verwerkt, indien die relevant zijn voor de 
regeling. De schuldenaar en diens partner zijn betrokkenen. 
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Schuldhulpverlener 
De schuldhulpverlener is de partij c.q. de persoon die vanuit een gemeentelijke taak een klant begeleidt 
om uit een problematische schuldpositie te komen. Dat proces begint met aanmelding, stabilisatie en 
het sluiten van de schuldhulpovereenkomst. Vervolgens is er eerst begeleiding bij het komen tot een 
minnelijke regeling, daarna begeleidt de schuldhulpverlener de klant bij het nakomen van de getroffen 
regeling. In de initiële productieversie beperkt het Schuldenknooppunt zich tot het eerste deel: het 
treffen van een minnelijke schuldregeling tussen de klant en diens schuldeisers. 
 
Het Schuldenknooppunt richt zich op twee typen schuldhulpverleners.22 Sommige schuldhulpverleners 
zijn onderdeel van de gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld medewerkers van een gemeentelijke 
kredietbank. Gemeenten kunnen het schuldhulpverleningsproces echter ook uitbesteden aan stichtingen 
of bedrijven. Deze private organisaties zijn dan gemandateerd om de schuldhulpverlening vanuit de 
gemeentelijke taak uit te voeren. 
De schuldhulpverlener is verwerkingsverantwoordelijke voor zijn eigen deel van de verwerking,23 en 
verstrekt gegevens aan de schuldeisers. 

Schuldeiser 
Een schuldeiser is een partij waar de schuldenaar een schuld heeft. Deze schuld kan voortvloeien uit 
onder meer koop-, huur-, lease-, leen- of dienstverleningsovereenkomsten, maar kan ook bestaan uit 
boetes (bijvoorbeeld bij het CJIB) of belastingverplichtingen. Voor de communicatie, in het bijzonder het 
gebruik van het BSN (burgerservicenummer) is het van belang om onderscheid te maken tussen de 
onderstaande drie typen schuldeisers. 

! Publieke organisaties zoals de Belastingdienst, DUO, CJIB, gemeenten en waterschappen (in de rol van 
schuldeiser). Deze organisatie gebruiken het BSN van de schuldenaar in de communicatie met de 
schuldhulpverlener.  

! Private organisaties met de bevoegdheid om het BSN te verwerken, zoals zorgverzekeraars en 
zorgverleners. Ook deze organisaties gebruiken het BSN van de schuldenaar in de communicatie met 
de schuldhulpverlener.  

! Private organisaties die niet de bevoegdheid hebben om het BSN van schuldenaren te verwerken, 
zoals telecomproviders, banken,webwinkels, en incassobureaus die een schuld hebben overgenomen 
van de oorspronkelijke schuldeiser. Deze organisaties gebruiken NAW-gegevens en factuurreferenties 
voor identificatie van de schuldenaar. 

Daarnaast zijn er dienstverleners die in opdracht van een schuldeiser het beheer van (problematische) 
debiteuren uitvoeren en namens de schuldeiser een minnelijke schikking met de schuldenaar accepteren. 
Zij mogen het BSN alleen gebruiken als zij verwerker zijn voor een schuldeiser die het BSN mag 
gebruiken. 
 
Elke schuldeiser is verwerkingsverantwoordelijke voor zijn eigen deel van de verwerking,24 en verstrekt 
gegevens aan de schuldhulpverlener. 

 
22 Daarnaast is er ook schuldhulpverlening die zich richt op de vaardigheden van een schuldenaar. Die valt buiten de reikwijdte van het 
knooppunt. 
23 Indien er gekozen wordt voor een model van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid, dan zijn schuldhulpverleners daarnaast 
mogelijk mede-verwerkingsverantwoordelijke voor het Schuldenknooppunt (zie paragraaf 3.2). 
24 Indien er gekozen wordt voor een model van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid, dan zijn schuldeisers daarnaast mogelijk 
mede-verwerkingsverantwoordelijke voor het Schuldenknooppunt (zie paragraaf 3.2). 
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Softwareleveranciers van SHV en SE 
Een schuldhulpverlener gebruikt een software-applicatie bij de dienstverlening aan zijn klanten. Deze 
applicatie kan een koppeling krijgen met het Schuldenknooppunt. Hierdoor is het voor de 
schuldhulpverlener niet nodig om handmatig via de webinterface van het knooppunt de gegevens 
(opnieuw) in te voeren of op te halen. 
 
Een vergelijkbare situatie bestaat aan de zijde van de schuldeisers. Een schuldeiser kan handmatig via de 
webinterface gegevens ophalen en invoeren, maar het knoopppunt faciliteert ook dat dit gebeurt via een 
geautomatiseerde koppeling met de applicatie waarmee de schuldeiser zijn debiteurenbeheer uitvoert. 
 
De leveranciers van aan het Schuldenknooppunt gekoppelde applicaties van de schuldhulpverlener en de 
schuldeiser zijn verwerkers voor dezen, voor zover er sprake is van een cloudtoepassing (SaaS).25 

Schuldenknooppunt 
Er is een Stichting Schuldenknooppunt in het leven geroepen die het knooppunt bestiert. In het bestuur 
van de stichting zijn zowel schuldhulpverleners, schuldeisers als incasso-organisaties vertegenwoordigd. 
 
Het Schuldenknooppunt26 heeft de rol van verwerker. De deelnemers (schuldhulpverleners, schuldeisers) 
zijn de verwerkingsverantwoordelijken. 

Subverwerkers van het Schuldenknooppunt 
De firma Innovadis uit Enschede ondersteunt als subverwerker. Innovadis maakt op haar beurt gebruik 
van de diensten van Microsoft voor hosting op het Azure-platform. 

2.7 Persoonsgegevens 
De bijlage bevat overzichten die weergeven welke persoonsgegevens het Schuldenknooppunt verwerkt. 

2.8 Verwerkingslocaties 
Het knooppunt bevindt zich primair in Nederland. Om technische redenen kunnen gegevens soms 
tijdelijk in Ierland verwerkt worden (zie paragraaf 2.5.4, in het bijzonder voetnoot Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.). 
 
Een aansluitvoorwaarde is dat een deelnemer in de EER gevestigd moet zijn. 

2.9 Bewaartermijnen 
Een zender plaatst een bericht in de buffer van het knooppunt. Op het moment dat de geadresseerde het 
bericht uit de buffer ophaalt, wordt het bericht direct uit de buffer verwijderd. Ook worden de niet-
opgehaalde berichten na vijf werkdagen uit de buffer verwijderd. 

2.10 Omvang van de verwerking 
Per jaar wordt bij circa 50.000 personen een schuldregeling opgestart. De verwachting is dat op termijn 
het merendeel van deze trajecten gebruik zal maken van het knooppunt. 

 
25 Draait de software lokaal bij het Schuldenknooppunt, dan heeft de leverancier geen AVG-rol. 
26 Concreet dus: de stichting. 
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3 Rechtmatigheid, noodzaak, en evenredigheid 

3.1 Juridisch en beleidsmatig kader 
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). 

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 op grond van de overeenkomst die zij sluit met de schuldenaar 
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 klant 
(schuldenaar) gebeurt op basis van een overeenkomst tussen de gemeente en de klant. Op dit moment 
loopt er een internetconsultatie over een voorgestelde wijziging van de Wgs die beoogt een betere 
juridische basis te creëren 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 Faillissementswet27 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:28 

! 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. 

 
27 Zoals gewijzigd bij de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). 
28 Art. 285 lid 1 onder h Faillissementswet. 
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3.2 AVG-rol van het Schuldenknooppunt 

3.2.1 AVG-rollen 
Om duidelijkheid aan te brengen bij gegevensverwerkingen waarbij meerdere partijen betrokken zijn, 
onderscheidt de AVG twee fundamentele rollen: de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker.  De 
verwerkingsverantwoordelijke is de baas over de verwerking. Als hij wil kan hij daarvoor andere partijen 
inschakelen, die dan verwerkers genoemd worden. 
 
In de AVG staat het als volgt: 

! de verwerkingsverantwoordelijke is degene die “het doel van en de middelen voor de verwerking 
vaststelt”; 

! de verwerker is degene die “ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens 
verwerkt”. 

Hierbij moet “middelen” gelezen worden als: alle fundamentele keuzes voor de gegevensverwerking die 
samenhangen met het doel, zoals welke gegevens er verzameld worden, hoe ze gebruikt worden, wie er 
toegang toe heeft, met wie ze eventueel worden uitgewisseld, en wanneer ze weer weggegooid worden. 
 
Een verwerking van persoonsgegevens die onder de AVG valt heeft altijd een 
verwerkingsverantwoordelijke, zelfs al is die zich daar misschien helemaal niet van bewust. Een 
verwerking kan ook meerdere verwerkingsverantwoordelijken hebben, we spreken dan van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Dat is overigens weer wat anders dan verschillende partijen die min of meer 
zelfstandig in een keten samenwerken en daarbij gegevens met elkaar uitwisselen. Dat zijn meestal 
allemaal op zichzelf staande verwerkingsverantwoordelijken, met ieder hun eigen 
gegevensverwerkingen. 
 
De AVG-rollen moeten worden toebedeeld aan overheidsinstanties, rechtspersonen of natuurlijke 
personen. Dus feitelijk niet aan “het Schuldenknooppunt”, maar aan de partij(en) die daarvoor 
verantwoordelijk is of zijn. Hiertoe is een Stichting Schuldenknooppunt opgericht. 
 
Er is voor gekozen om het knooppunt in eerste instantie de rol van verwerker te geven,29 met de 
deelnemers als individuele verwerkingsverantwoordelijken.30 Dit is gelet op de geboden functionaliteit 
de meest voor de hand liggende rol voor het Schuldenknooppunt. Het knooppunt is immers puur 
ondersteunend, en heeft geen zelfstandig belang bij de verwerkingen die het faciliteert.  
 
Een voordeel van de rol van verwerker is dat dit een bekende en in de AVG goed geregelde figuur is. Toch 
kan er ook een belangrijk nadeel aan zitten. De formele rol moet namelijk wel in overeenstemming zijn 
met de feitelijke rol. Met andere woorden: het Schuldenknooppunt kan alleen verwerker zijn als het geen 
wezenlijke invloed heeft op het doel en de middelen van de verwerking.  
 
Het kan in de praktijk moeilijk zijn om vast te stellen of het knooppunt inderdaad geen wezenlijke invloed 
heeft. Ook leert de ervaring dat dit in de loop van de tijd nog wel eens wil veranderen. Bijvoorbeeld 
doordat er nieuwe functionaliteit aan het knooppunt wordt toegevoegd. Maar het kan ook zijn dat de 
verwerkingsverantwoordelijken het knooppunt onvoldoende sturen. Bij een commerciële verwerker is 

 
29 De rol van verwerker komt formeel toe aan de Stichting Schuldenknooppunt. De ICT-dienstverlener die het knooppunt in de lucht 
houdt, fungeert als subverwerker voor de stichting. 
30 Met andere woorden: er is geen sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid. 
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dat laatste in het algemeen niet zo’n probleem, aangezien klanten ervoor kunnen kiezen om naar een 
andere aanbieder over te stappen. Bij het Schuldenknooppunt zal op termijn echter sprake zijn van een 
feitelijk min of meer verplichte aansluiting door schuldhulpverleners en schuldeisers. De vraag is hoe 
honderden gemeenten en tientallen zeer diverse typen schuldeisers met elkaar het knooppunt op een 
effectieve manier kunnen besturen. Voor de initiële productieversie, met een beperkte startgroep van 
deelnemers, zijn de gemaakte keuzes uitstekend te rechtvaardigen. 
 
De governance van het knooppunt is momenteel als volgt ingericht. Het bestuur van de stichting is 
eindverantwoordelijk. De feitelijke uitvoering vindt plaats door de organisatie. Op het moment van 
schrijven is een overgang voorzien van een projectorganisatie naar een ‘staande’ organisatie die in het 
najaar van 2021 haar beslag moet krijgen. De huidige projectorganisatie kent onder meer de ad interim 
rollen van Functionaris Gegevensbescherming en privacy officer. Deze rollen zullen terugkomen in de 
staande organisatie, evenals de rol van security officer. Het bestuur wordt gecontroleerd door een Raad 
van toezicht, en geadviseerd door een Raad van advies. De Raad van advies ontvangt op zijn beurt input 
van het stakeholdersoverleg, waarin alle deelnemers zitting kunnen nemen. 
 

 

3.3 Rechtsgrond 
Iedere verwerking die onder de AVG valt, moet de verwerkingsverantwoordelijke kunnen baseren op een 
van zes beschikbare rechtsgronden.31 De wijze waarop het Schuldenknooppunt wordt ingericht, kan 
gevolgen hebben voor de rechtsgrond waarop de aangesloten partijen zich beroepen voor de 
gegevensverwerkingen waarvoor zij gebruik maken van het knooppunt. 
 
Deze paragraaf gaat over de vraag of de verwerkingen door het Schuldenknooppunt een (aanvullende) 
rechtsgrond behoeven, en zo ja, of die rechtsgrond er dan ook is. Aan die laatste vraag komen we niet 

 
31 Zie art. 6(1) AVG. In het verleden werd dit een “grondslag” genoemd. In deze paragraaf gaan we eraan voorbij dat voor de rechtsgrond 
een noodzakelijkheids- en evenredigheidseis geldt. Die komt aan de orde in paragraaf 3.5 
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toe, aangezien het antwoord op de eerste vraag ontkennend luidt: de verwerkingen van 
persoonsgegevens door het Schuldenknooppunt behoeven geen (aanvullende) rechtsgrond. Het vereiste 
van het hebben van een rechtsgrond is immers van toepassing op verwerkingsverantwoordelijken, niet 
op verwerkers. De partijen die gebruik maken van het knooppunt zullen in dat geval wel moeten 
onderbouwen dat het voor hen noodzakelijk is om van het knooppunt gebruik te maken. Gelet op de vele 
voordelen die het knooppunt biedt, ook voor de betrokken klanten, zal dat naar verwachting geen 
probleem zijn. 

3.4 Doelbinding 
Wanneer verwerkingsverantwoordelijken persoonsgegevens verzamelen, dan dient dat te gebeuren voor 
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze eis is van toepassing op 
het verzamelen van gegevens over schuldenaren door de partijen die zijn aangesloten op het 
Schuldenknooppunt, en valt daarmee buiten de reikwijdte van deze DPIA. Voor het Schuldenknooppunt 
geldt de eis van doelbinding niet, aangezien het knooppunt geen gegevens verzamelt, maar ze 
uitsluitend doorgeleidt.32 

3.5 Noodzaak en evenredigheid 
De partijen die zijn aangesloten op het Schuldenknooppunt, hebben als het goed is elk hun eigen 
rechtsgrond(en) voor de verwerking van gegevens van schuldenaren binnen de door het knooppunt 
ondersteunde processen. Waar het de schuldhulpverlener betreft zal deze rechtsgrond doorgaans terug 
te voeren zijn op de schuldhulpverleningsovereenkomst33 die met de klant is gesloten, al dan niet in 
combinatie met de wettelijke schuldhulpverleningstaak34 van de gemeente uit hoofde van de Wgs. Waar 
het de schuldeiser betreft zal deze rechtsgrond doorgaans terug te voeren zijn op de leverings- of 
dienstverleningsovereenkomst die een private schuldeiser met de klant heeft gesloten, dan wel de taak 
van algemeen van de publieke schuldeiser, in beide gevallen in combinatie met het gerechtvaardigd 
belang van de schuldeiser. 
 
Het feit dat de gegevensverwerking samenhangt met bijvoorbeeld een overeenkomst met de klant of 
een taak van algemeen belang, betekent niet dat er daarmee automatisch ook sprake is van een 
rechtsgrond. Daarvoor is aanvullend vereist, dat de gegevensverwerking in dat kader ook noodzakelijk is. 
In het noodzakelijkheidscriterium ligt het vereiste van evenredigheid besloten: de gegevensverwerking 
dient in verhouding te staan tot het doel dat ermee gediend wordt. En daarmee komt de inrichting van 
het Schuldenknooppunt in beeld. Wordt dat namelijk zo ingericht dat deelnemende partijen verplicht zijn 
om meer gegevens te verwerken dan noodzakelijk is, dan komt daarmee de rechtsgrond van de 
deelnemers op losse schroeven te staan. Het uitgangspunt is dat het in elk concreet 
schuldhulpverleningstraject voor deelnemers mogelijk moet zijn om precies die gegevens met elkaar uit 
te wisselen die in dat traject uitgewisseld moeten worden. Op grond van overwegingen van 
doelmatigheid en werkbaarheid is hier wel enige speelruimte, maar die is beperkt. 
 
In de eerdere DPIA op de PoC zijn drie situaties onderkend waarin het evenredigheidsbeginsel mogelijk in 
de knel kon komen, waar we hieronder op ingaan. 

 
32 Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, dient de gegevensverwerking door het knooppunt, als het de rol van 
verwerkingsverantwoordelijke heeft, wel verenigbaar te zijn met de oorspronkelijke verzameldoeleinden. 
33 Art. 6(1)(b) AVG. 
34 Art. 6(1)(e) AVG. 
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Schuldeisers die automatisch akkoord gaan 
Er zijn schuldeisers die automatisch akkoord gaan met een betaalvoorstel wanneer dat is opgesteld door 
een (gecertificeerd) NVVK-lid. Voor deze groep van schuldeisers is het niet van belang om te weten wat 
het vrij te laten bedrag is. Evenmin hoeven zij de totale schuld van de schuldenaar of het aantal 
schuldeisers te kennen. Het knooppunt dient daarom zo ingericht te worden dat schuldeisers in deze 
groep uitsluitend het betaalvoorstel zelf ontvangen.35 
 
De initiële productieversie is in overeenstemming hiermee ingericht: een schuldeiser kan aangeven 
automatisch akkoord te gaan, en ontvangt in dat geval geen betaalvoorstel. 

Berekening vrij te laten bedrag 
In het betaalvoorstel dat de schuldhulpverlener aan de schuldeiser stuurt, wordt het vrij te laten bedrag 
(vtlb) opgenomen. De schuldeiser heeft met het vtlb een indicatie van de betaalcapaciteit van de klant, 
en hoe die betaalcapaciteit zich verhoudt tot de schuldpositie en het voorstel voor minnelijke regeling. Er 
zijn echter ook schuldeisers die de onderliggende berekening willen zien, opdat zij kunnen beoordelen of 
de schuldhulpverlener een juiste berekening heeft gemaakt. In de PoC ontving de schuldeiser daarom 
standaard een uitgebreid overzicht van de informatiecomponenten waarop de vtlb-berekening is 
gebaseerd. 
 
De vraag drong zich op of het wel noodzakelijk is dat deze lange lijst van gegevens, waarvan sommige 
behoorlijk gevoelig zijn, aan schuldeisers wordt verstrekt. De vtlb-berekening is namelijk uniform en via 
voorschriften vastgelegd. Ook bestaan er alternatieve methoden om de professionaliteit van 
schuldhulpverleners te toetsen en vertrouwen te geven aan schuldeisers, die minder inbreuk maken op 
de bescherming van persoonsgegevens. Te denken valt aan het (al dan niet door het 
Schuldenknooppunt) nemen van steekproeven van of het uitvoeren van audits op de werkwijze van 
aangesloten schuldhulpverleners. 
 
De initiële productieversie is in overeenstemming hiermee ingericht: het betaalvoorstel bevat uitsluitend 
nog het vrij te laten bedrag zelf, en dus niet langer de componenten waarop het gebaseerd is. 

Gebruik van vrijetekstvelden 
In de PoC hadden schuldhulpverleners als onderdeel van het betaalvoorstel een vrijetekstveld tot hun 
beschikking dat zij konden gebruiken om meer informatie over de klant te verstrekken, bijvoorbeeld over 
diens kans op werk. Het idee hierachter is dat deze aanvullende informatie kan bevorderen dat de 
schuldeiser akkoord gaat met het betalingsvoorstel. Vrijetekstvelden dragen het risico in zich dat er te 
veel of niet relevante gegevens in worden vermeld. 
 
In de initiële productieversie is ervoor gekozen om het vrijetekstveld te vervangen door enkele specifieke 
velden waarmee de schuldhulpverlener het voorstel kan onderbouwen: ontstaan schulden, maximale 
inspanningsverplichting, inkomenssituatie, inkomensbeheer en woonsituatie. Voor elk van deze velden 
heeft de schuldhulpverlener de keuze uit een beperkt aantal vastgestelde waarden. 
 
Het gebruik van keuzelijsten voorkomt een privacy risico, maar introduceert er ook een. Het dwingt er 
namelijk toe om de situatie van een klant in te delen in één van een beperkt aantal categorieën. Bij een 
juiste keuze zal de gekozen categorie de situatie van de klant het beste beschrijven, maar daarmee nog 
niet per se perfect. Dit speelt met name bij de schuldeiser die een betaalvoorstel ontvangt. Deze zal zich 

 
35 Eventueel aangevuld met de indicatie dat de schuldhulpverlener die het voorstel doet een gecertificeerd NVVK-lid is. 
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moeten realiseren dat de informatie in het betaalvoorstel een classificatie op hoofdlijnen is, geen 
precieze beschrijving van de situatie van de klant. 

3.6 Rechten van de betrokkene 
De schuldenaar dient over de verwerking van zijn persoonsgegeven geïnformeerd te worden. Ook heeft 
hij diverse rechten met betrekking tot de verwerking van zijn gegevens, zoals op inzage, verbetering en 
verwijdering.36 
 
De schuldenaar dient over de verwerking van zijn persoonsgegeven geïnformeerd te worden. Ook heeft 
hij diverse rechten met betrekking tot de verwerking van zijn gegevens, zoals op inzage, verbetering en 
verwijdering. 
 
De schuldenaar heeft met de schuldhulpverlener contact voordat zijn gegevens in het 
Schuldenknooppunt worden verwerkt. Het Schuldenknooppunt heeft zelf geen rechtstreeks contact met 
de betrokkene. Door de versleuteling van de berichten is bij het Schuldenknooppunt niet bekend van 
welke personen de gegevens worden verwerkt. Artikel 11 AVG geeft aan dat het niet nodig is om 
uitsluitend met het oog op het recht op inzage, correctie of verwijdering identificerende gegevens van 
betrokkenen bij te houden. 

Transparantie naar klant/schuldenaar 
Het feit dat de gegevens van een klant via het Schuldenknooppunt aan schuldeisers worden verstrekt, 
moet waarschijnlijk door de schuldhulpverlener aan de klant worden meegedeeld. Daarnaast zal de 
website van het Schuldenknooppunt een uitleg (privacyverklaring) bevatten van wat het knooppunt 
doet. 

Recht op inzage, correctie, verwijdering 
Door de versleuteling weet de beheerder van het Schuldenknooppunt niet van welke klanten de 
gegevens door het Schuldenknooppunt zijn of worden verwerkt.  Als een schuldenaar wil weten of zijn 
gegevens via het Schuldenknooppunt zijn verwerkt, moet hij daartoe een inzageverzoek doen bij de 
schuldhulpverlener of bij de schuldeiser. In het Schuldenknooppunt worden geen gegevens van 
(geïdentificeerde) betrokkenen bewaard. Het recht op verbetering of verwijdering van die gegevens 
heeft daarom geen betekenis. 

3.7 Burgerservicenummer 
In de communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers die overheidsorganisaties zijn, wordt het 
burgerservicenummer (BSN) gebruikt ter identificatie van de klant. Op grond van art. 46 
Uitvoeringswet AVG is voor het gebruik van het BSN een expliciete wettelijke basis vereist. Voorkomen 
dient te worden dat het Schuldenknooppunt het gebruik van het BSN faciliteert of verplicht in de 
communicatie met partijen die het niet mogen gebruiken. Mogelijk is voor sommige uitwisselingen via 
het Schuldenknooppunt het gebruik van het BSN zelfs verplicht op grond van art. 11 Wabb (Wet 
algemene bepalingen burgerservicenummer). 
 
Publieke schuldhulpverleners en schuldeisers mogen het BSN gebruiken op basis van art. 10 Wabb. 
Private schuldeisers mogen het BSN niet gebruiken, tenzij zij werken in opdracht van een gemeente. 
 

 
36 Hoofdstuk III AVG. 
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Aangezien het knooppunt verwerker is, mag het het BSN verwerken in alle gevallen waarin de 
betreffende aangesloten partijen (de verwerkingsverantwoordelijken) dat mogen. 
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4 Risico’s en maatregelen 
 
In dit hoofdstuk brengen we de risico’s in kaart die betrokkenen kunnen lopen als gevolg van de 
gegevensverwerking in het Schuldenknooppunt, en doen we voorstellen voor maatregelen om die 
risico’s te beheersen. 

4.1 Impact op betrokkenen 
Allereerst kijken we naar de mogelijke impact van de gegevensverwerkingen in het Schuldenknooppunt 
op schuldenaren. Het gaat hierbij zowel om de impact als de gegevensverwerking verloopt zoals deze 
bedoeld is, als om de impact bij fouten in de gegevensverwerking. Aangezien het Schuldenknooppunt 
zelf slechts het proces van schuldregeling ondersteunt, is de mogelijke impact op betrokkenen van het 
Schuldenknooppunt op hoofdlijnen vergelijkbaar met de mogelijke impact van het proces van 
schuldregeling zelf. De impact kan zich in de context van het Schuldenknooppunt uiteraard wel op 
andere manieren manifesteren. Daarop gaan we in de volgende paragraaf in. 
 
Fouten in het proces van schuldhulpverlening kunnen voor de betrokkene grote gevolgen hebben. Deze 
impact doet zich met name voor als het feit dat iemand een problematische schuldpositie heeft bekend 
wordt op plaatsen waar dat niet bekend hoort te worden. Dit kan niet alleen vervelende gevolgen hebben 
voor de schuldenaar zelf, maar ook voor zijn gezinsleden. Hieronder werken we deze mogelijke impact in 
een aantal concrete voorbeelden uit.37 

! Financiële schade, sociale schade, carrièreschade 

! beëindiging van de arbeidsrelatie dan wel geen arbeidsrelatie aanbieden als de werkgever weet dat 
de medewerker financiële problemen heeft 

! beëindiging van opdrachtverlening dan wel geen opdracht verstrekken aan een zzp’er die financiële 
problemen heeft 

! Aantasting van de menselijke waardigheid 

! sociale uitsluiting als gevolg van het feit dat de sociale omgeving (buurt, kerk, verenigingsleven, 
onderwijs, werk) kennis krijgt van de schuldsituatie 

! Uitsluiting van recht of dienst, ongelijke behandeling  

! stopzetten van financiële dienst, verzekering of andere dienst 

! op zwarte lijst zetten van de schuldenaar waardoor deze diensten niet aangeboden krijgt, of tegen 
ongunstigere voorwaarden 

! Inperking van meningsuiting/religie/onderwijs/recht op werk  

! als gevolg van sociale uitsluiting mijdt een kind van een schuldenaar school 
 
Hierboven hebben we vooral gekeken naar het gegeven dat een persoon problematische schulden heeft. 
De meeste van de overige gegevens in de tabellen in de bijlage zijn minder gevoelig, met één 
uitzondering:38 wanneer het BSN bekend wordt bij personen met kwade bedoelingen, kunnen die het 

 
37 Deze voorbeelden moeten overigens niet zo begrepen worden dat de negatieve impact altijd vermeden dient te worden. In sommige 
gevallen is deze te rechtvaardigen, bijvoorbeeld als het gaat om chantabelheid van werknemers. 
38 Zie ook paragraaf 3.7. 
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gebruiken om identiteitsfraude te plegen, in het bijzonder wanneer zij niet alleen het BSN maar ook 
aanvullende gegevens tot hun beschikking krijgen. 

Een ander mogelijk risico voor schuldenaren doet zich voor wanneer de gegevensuitwisseling via het 
Schuldenknooppunt niet loopt zoals bedoeld, in het bijzonder als de aangesloten partijen zich daar niet 
of onvoldoende van bewust zijn. 

4.2 Risico’s in het gegevensverwerkende proces 
De kans dat de in de vorige paragraaf gesignaleerde risico’s zich daadwerkelijk voordoen, is gering. Dat is 
te danken aan het feit dat berichten die door het knooppunt verstuurd worden, versleuteld zijn.39 
Niettemin zijn er nog wel enkele risico’s in het proces aan te wijzen. Dat doen we hieronder. 
 
Informatiebeveiligingsrisico’s blijven hier buiten beschouwing. In juni 2020 is door een toonaangevend 
bureau een analyse van de informatiebeveiligingsrisico’s uitgevoerd. Daarbij zijn geen grote risico’s 
geconstateerd. 

Benaderen van de verkeerde schuldeiser 
Het knooppunt heeft een adresboek met alle aangesloten schuldhulpverleningsorganisaties en 
schuldeisers. Een schuldhulpverlener die een bericht “klant gemeld voor schuldhulpverlening” of een 
saldoverzoek wil verzenden, kan in het adresboek per ongeluk een verkeerde schuldeiser selecteren. Ook 
met technische of organisatorische fouten in de routering en adressering moet rekening worden 
gehouden. Op dat moment is het bij de ten onrechte aangeschreven organisatie bekend dat een persoon 
problematische schulden heeft, terwijl de persoon er geen schulden heeft. Dit kan als consequentie 
hebben dat die organisatie de schuldenaar anders gaat behandelen en deze bijvoorbeeld uitsluit van 
(toekomstige) dienstverlening. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verstrekken van een krediet, het 
afsluiten van een verzekering of het aangaan van een werkrelatie. 

Benaderen van een groot aantal schuldeisers uit het adresboek 
Door de digitalisering kan een schuldhulpverlener op eenvoudige wijze een informatieverzoek indienen 
bij meerdere schuldeisers uit het adresboek, dus ook bij schuldeisers die niet door de klant zijn 
aangegeven. Dit kan helpen om een juist en volledig inzicht te verkrijgen in de situatie van de klant. Als 
gevolg hiervan raakt echter ook bij organisaties waar de klant geen schuld heeft bekend dat deze 
problematische schulden heeft. Dit kan dezelfde consequenties hebben als in het vorige voorbeeld. De 
impact op de schuldenaar kan echter groter zijn, aangezien de consequentie zich bij meerdere 
organisaties voor kan doen. 
Ook een softwarefout kan dit probleem veroorzaken, of vergelijkbare problemen zoals het voortdurend 
verzenden van statusverzoeken aan dezelfde schuldeiser. Technisch is het eenvoudig om regels te 
implementeren die dit tegengaan; die regels moeten echter wel met zorg opgesteld worden, aangezien 
ze anders mogelijk het berichtenverkeer onnodig belemmeren. 

Verdwijnen van niet opgehaalde berichten 
Een verzender ontvangt een bericht wanneer de geadresseerde het verzonden bericht niet binnen de 
afgesproken termijn heeft opgehaald, met de mededeling dat het verzonden bericht uit de buffer is 
verwijderd. Wanneer de verzender het bericht niet zelf ergens heeft opgeslagen, is het daarmee bij het 

 
39 Behalve in de korte periode tussen het moment dat een ontvangen bericht ontsleuteld wordt, en vrijwel direct daarna weer versleuteld 
wordt voor de ontvanger. 
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Schuldenknooppunt verdwenen, zonder dat zeker is of de verzender beschikt over een kopie. Dit kan 
leiden tot vertraging of onjuistheden in de processen. 

Functionaliteit webportaal 
Het webportaal werkt anders dan de standaard berichtenuitwisseling via het kno0ppunt. Mogelijk 
manifesteren sommige van de hierboven benoemde risico’s zich in de context van het webportaal 
daardoor op net even wat andere wijze. Daar dient bij het nemen van risicobeheersende maatregelen 
rekening mee te worden gehouden. 

4.3 Mogelijke maatregelen 
Hieronder beschrijven we de maatregelen die het knooppunt kan nemen ter beheersing van de risico’s 
die we hebben gesignaleerd in de vorige paragraaf. In aanvulling op deze maatregelen, kunnen via 
aansluitvoorwaarden eisen of beperkingen worden opgelegd aan partijen die van het knooppunt gebruik 
willen maken. 
 
In de volgende paragraaf beschrijven we de maatregelen die al zijn genomen naar aanleiding van eerdere 
versies van dit rapport. 

Benaderen van de verkeerde schuldeiser 
Risico: Een schuldhulpverlener stuurt een bericht “klant gemeld voor schuldhulpverlening” of een 
saldoverzoek aan de verkeerde schuldeiser. 

Mogelijke maatregelen 

! Schuldhulpverleningsorganisaties er via de aansluitvoorwaarden op wijzen dat er in voorkomende 
gevallen veelal sprake zal zijn van een datalek 

! Schuldhulpverleningsorganisaties via de aansluitvoorwaarden verplichten om hun medewerkers op dit 
risico te wijzen 

Opvragen van eventuele schuldpositie van klant bij alle schuldeisers uit adresboek 
Risico: Een schuldhulpverlener verstuurt een saldoverzoek naar alle aangesloten partijen uit adresboek. 

Mogelijke maatregelen 

! Deelnemers er via de aansluitvoorwaarden op wijzen dat er in voorkomende gevallen sprake is van een 
datalek 

! Beperken van het aantal berichten dat een schuldhulpverlener kan verzenden 

! Monitoren of er grootschalig wordt uitgevraagd 

! Monitoren op terugbericht ‘klant onbekend’ 

Verdwijnen van niet opgehaalde berichten 
Risico: Een verzonden bericht verdwijnt, doordat het bij het knooppunt wordt verwijderd en de verzender 
niet over een kopie beschikt. 

Mogelijke maatregelen 

! Stuur de verzender een kopie van het bericht dat hij probeert te verzenden, dan wel van het niet 
opgehaalde bericht. 

! Ga na, c.q. bevorder, dat in de applicaties die schuldhulpverleners en schuldeisers gebruiken kopieën 
worden bewaard van verzonden berichten. 
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Functionaliteit webportaal 
Risico: Doordat het webportaal anders werkt manifesteren sommige risico’s zich daar mogelijk net even 
wat anders. 

Mogelijke maatregel 

! Hou hier rekening mee bij het beoordelen van de andere risico’s en bij de selectie van maatregelen. 

4.4 Genomen maatregelen 
Hieronder beschrijven we de maatregelen die al zijn genomen naar aanleiding van eerdere versies van dit 
rapport. 

Het BSN versturen naar private partijen die niet bevoegd zijn tot het gebruik van BSN 
Risico: het BSN mag niet gebruikt worden in de communicatie met (in ieder geval) private schuldeisers, 
anders dan zorgverzekeraars en zorgverleners.  

Genomen maatregel 

! Er is een onderscheid gemaakt tussen vier typen saldoverzoeken: Publiek, Zorg, Nuts en overige. 
Alleen in de saldoverzoeken Publiek en Zorg is het BSN opgenomen. 

Open tekstvelden die gebruikt worden om bijzondere persoonsgegevens te versturen 
Risico: Via open tekstvelden geeft de schuldhulpverlener extra context over de klant aan de schuldeiser. 
Daarbij bestaat het risico dat er ook bijzondere persoonsgegevens doorgegeven worden, bijvoorbeeld 
over de gezondheid van de klant. Dat is waarschijnlijk niet toegestaan. 
 
Genomen maatregel 

! In de initiële productieversie is ervoor gekozen om het vrijetekstveld te vervangen door enkele 
specifieke velden waarmee de schuldhulpverlener het voorstel kan onderbouwen: ontstaan schulden, 
maximale inspanningsverplichting, inkomenssituatie, inkomensbeheer en woonsituatie. Voor elk van 
deze velden heeft de schuldhulpverlener de keuze uit een beperkt aantal vastgestelde waarden. 

Via vtlb-berekening onnodig veel gevoelige gegevens verstrekken 
Risico: Er worden onnodig veel (gevoelige) gegevens verwerkt omdat de berekening van het vrij te laten 
bedrag wordt meegestuurd aan de schuldeiser. 

Genomen maatregel 

!  In de initiële productieversie bevat het betaalvoorstel uitsluitend nog het vrij te laten bedrag zelf, en 
dus niet langer de componenten waarop het gebaseerd is. 
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5 Samenvatting en conclusie 
In deze DPIA is de initiële productieversie van het Schuldenknooppunt onder de loep genomen. Gebruik 
van het Schuldenknooppunt biedt grote voordelen, niet alleen voor schuldhulpverleners en schuldeisers, 
maar ook voor de betrokken schuldenaren. Daar staan beperkte risico’s tegenover, aangezien het 
knooppunt feitelijk niet meer is dan een doorgifteluik voor berichten, die bovendien versleuteld zijn. Een 
aantal eerder geconstateerde risico’s zijn inmiddels ondervangen. De resterende onderkende risico’s en 
mogelijke maatregelen zijn te vinden in respectievelijk de paragrafen 4.2 en 4.3. 
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Bijlage: Inhoud berichten 

Schuldhulpverlener-berichten 

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. 

☒ 

 KlantnummerSEVolgensSHV  Tekst 

Het klantnummer 
waarmee de klant 
bekend is bij de 
schuldeiser. 

☒* 

 FactuurnummerSEVolgensSHV  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  Contactpersoon 
De SHV 
behandelaar van 
het saldoverzoek. 

☒ 

* Minstens 1 veld is verplicht 
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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. 

☒ 

 KlantnummerSEVolgensSHV  Tekst 

Het klantnummer 
waarmee de klant 
bekend is bij de 
schuldeiser. 

☒* 

 FactuurnummerSEVolgensSHV  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  Contactpersoon 
De SHV 
behandelaar van 
het saldoverzoek. 

☒ 

* Minstens 1 veld is verplicht 
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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. 

☒ 

 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  Contactpersoon 
De SHV 
behandelaar van 
het saldoverzoek. 

☒ 

Vorderingen* FactuurnummerSEVolgensSHV 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 
aangevraagde vorderingen. We voorkomen met een lijst van vorderingen dat de schuldeiser onbekende 
schulden gaat terug sturen welke in een ander saldo verzoek staan. 
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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 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  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  Contactpersoon 
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. 

☐ 
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 Meterstand 1 (E-hoog/alg)  Getal 

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

☐ 

 Opnamedatum meterstand 1  Datum 
De datum waarop 
de meterstand is 
opgenomen. 

☐ 

 Meterstand 2 (E-laag)  Getal 

De meterstand van 
het 
electriciteitsverbruik 
bij laag-tarief. 

☐ 

 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 
warmwaterverbruik. 

☐ 
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 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. 

☐ 

 Warmwatertappunt  Getal  ☐ 

 
Opnamedatum 
warmwatertappunt 

 Datum  ☐ 

 
** Er is gekozen voor een lijst van vorderingen zodat de schuldeiser het gehele overzicht heeft van alle 
aangevraagde vorderingen. We voorkomen met een lijst van vorderingen dat de schuldeiser onbekende 
schulden gaat terug sturen welke in een ander saldo verzoek staan. 
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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** FactuurnummerSEVolgensSHV 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 
aangevraagde vorderingen. We voorkomen met een lijst van vorderingen dat de schuldeiser onbekende 
schulden gaat terug sturen welke in een ander saldo verzoek staan. 
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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 

! Woonsituatie 

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 
Verplic
ht 

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. 

☒ 
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 Totale vastgestelde 
schuld concurrent 

 Bedrag 

Het totaalbedrag van 
alle 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. 

☒ 

Onderbou
wing 
betaalvoo
rstel 

Ontstaan schulden 

! Overlevingsschulden, 

! Compensatieschulden, 

! Aanpassingsschulden 

! 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 

☒ 

Onderbou
wing 
betaalvoo
rstel 

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. 

☒ 

Onderbou
wing 
betaalvoo
rstel 

Inkomenssituatie 

! Loondienst 

! Zelfstandige 

! Uitkering PW 

! Uitkering UWV 

! AOW 

! Pensioen 

Enum 

Typering van de 
herkomst van 
inkomen. Meerdere 
keuzes mogelijk. 

☒ 
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Onderbou
wing 
betaalvoo
rstel 

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 

Het bedrag van de 
klant maximaal 
beschikbaar kan 
stellen voor de 
aflossing van zijn 
schulden. 

☐ 

 VoorstelType 
! Saneringskrediet 

! Bemiddeling Enum 

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

☒ 

Vordering
en (LIJST) 

FactuurnummerSE  Tekst 
Factuurnummer zoals 
bekend bij de 
schuldhulpverlener. 

☒ 

 Afkooppercentage  Percentage 

Verhouding prognose 
bedrag ten opzichte 
van het 
oorspronkelijke 
schuldbedrag. 

☒ 

 PrognoseEindbedrag  Bedrag 

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

☒ 

 Oorspronkelijk-
Vorderingsbedrag 

 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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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. 

! Dwangkkoord 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. 

! Hercontrole: SHV stelt SE op de hoogte dat er een jaarlijkse hercontrole heeft plaatsgevonden. 

! 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 
schuldregelingstraject 
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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Schuldregeling beëindigd 
 

Groep Element Waarden Type Omschrijving Verplicht 

Algemeen 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 
schuldregelingstraject 
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 
schudregeling beëindigd is 

☒ 
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Schuldregeling geaccordeerd 
 

Groep Element Waarden Type Omschrijving Verplicht 

Algemeen 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. 

☒ 
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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 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. 

☒ 

 FactuurnummerSE  Tekst 
Factuurnummer zoals bekend bij de 
schuldhulpverlener. 

☐ 
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Schuldeiser-berichten 

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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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  Contactpersoon 
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. 

☒ 

Openstaande 
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 originele 
vorderingsbedrag. 

☒ 

 ActueleVordering  Bedrag 
Het actuele 
vorderingsbedrag. 

☒ 

 OrigineleVordering-
BTWBedrag 

 Bedrag 
Het originele 
vorderingsbedrag BTW 
bedrag. 

☐ 
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 ActueleVordering-
BTWBedrag 

 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 

☐ 

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

☒ 

Overgedragen 
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  Contactpersoon 
Contactpersoon van de 
instantie van de 
overgedragen schuld. 

☐ 
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 Adresboek 
referentienummer 

 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. 

☒ 
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Saldoverzoek standaard akkoord 
Dit bericht kan verstuurd worden als de schuldeiser standaard 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 
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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. 

☐ 
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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 

Algemeen 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 

! Kwijtschelding 

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. 

☒ 

 Betaalreferentie  Tekst 
Betaal referentie voor het 
over te maken 
schuldbedrag. 

☐ 
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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 statusverzoek 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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Adresboek-berichten 

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 

! Schuldeiser 

! Bewindvoerder 

 Schuldhulpverlener of schuldeiser ☐ 

 KvkNummer  Tekst  ☐ 

 Vestigingsnummer  Tekst  ☐ 

 IsNvvkLid  Boolean  ☐ 
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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  Contactpersoon 
Contactpersoon van de SHV-
knooppunt aansluiting 

 Organisatie Type 

! Schuldhulpverlener 

! Schuldeiser 

! Bewindvoerder 
(nog niet in gebruik) 

Enum 
Schuldhulpverlener of 
schuldeiser 

 Sector SHV 

! WGS 

! Overig schuld regelen 
(nog niet in gebruik) 

Enum minnelijke schuldregeling 

 Sector SE ! Standaard Enum  

  ! Nuts  
meterstanden, opname 
datum per meterstand, 
toestemming uitlezen 

  ! Publiek  bsn 

  ! Incasso bureau   

  ! Gerechtsdeurwaarder   

  ! Telecom   

 NVVK lid  Boolean  

 Applicatienaam  Tekst 

De applicatie die gebruikt 
wordt om te communiceren 
met het SHV-knooppunt. 
Zodat er bij fout situaties 
gefilterd kan worden op 
applicatienaam. 

 KVK-Nummer    

 Collectief 
schuldregelen 

 Boolean  
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 NVVK-Convenant 

! Bringway 

! CAK 

! CJIB 

! DUO 

! Energie-Nederland 

! KPN 

! NS 

! Organisaties voor 
waterschaps- en 
gemeentelijke 
belastingen 

! Thuiswinkel.org 

! UWV/SVB 

! Vewin 
(drinkwaterbedrijven) 

! VodafoneZiggo 

Enum  

 Geblokkeerd  Boolean  

 OndersteundeVersies  Versies  
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Messagebox berichten 

Messagebox berichtbevestiging 
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 ☒ 

 

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. 

 AantalNieuweBerichtenBuitenBatch  Nummer 
Aantal nieuwe berichten wat buiten 
de batch huidige batch 

 AantalBerichtenInBatch   Nummer Aantal berichten wat in de batch zit 

 Berichten Lijst 
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 
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 Bericht type  
Messagebox 
Berichttype 

Code van het bericht 

 Versie  Versie Versienummer van het bericht 

 Content   XML tekst De bericht inhoud 

Logboek berichten 

Logboek zoekbericht 

Groep Element Waarden Type Omschrijving Verplicht 

Algemeen Referentienummer  Tekst 
Unieke identificatie van een 
schuldhulpverlener of 
schuldeiser 

☐ 

 ConversatieReferentienummer  UUID Referentie 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 

☐ 

 Berichttype  Berichttype Code van het bericht ☐ 

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

☐ 

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

☐ 

 Afzender Organisatietype 
! SHV 

! SE  
Filter op type organisatie van 
de afzender 

☐ 

 Ontvanger Organisatietype 
! SHV 

! SE  
Filter op type organisatie van 
de ontvanger 

☐ 

 VanafDatum  Datum 
Zoek berichten vanaf deze 
datum 

☐ 

 TotDatum  Datum Zoek berichten tot deze datum ☐ 

 Versie  Versie Versie van het bericht ☐ 
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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 

 Berichttype  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 

 

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

Groep Element Waarden Type Omschrijving Verplicht 

Algemeen Referentienummer  Tekst 
Unieke identificatie van een schuldhulpverlener of 
schuldeiser 

☒ 

 

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 

 

Conversatie staat 

Code Omschrijving 

0 Start 

1 Einde 

2 KlantGemeldVoorShv 

3 StabilisatiefaseGestart 

4 InAfwachtingVanSaldoVerzoekAntwoord 

5 InAfwachtingVanBetaalvoorstel 

6 InAfwachtingVanBetaalvoorstelAntwoord 

7 InAfwachtingVanBetaalvoorstelResultaat 
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SHV-knooppuntberichten 

SHV-knooppunt 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 Succes Ja / Nee  

Wanneer dit dit element de waarde ‘Ja’ heeft betekend het dat 
het SHV-knooppunt het bericht ontvangen heeft en verder zal 
verwerken. Verdere berichten kunnen vervolgens via de 
MessageBox opgevraagd worden. 

 Fouten Lijst 
SHV-
knooppunt 
Foutcode 

Wanneer het succes element de waarde ‘Nee’ heeft zal dit 
element een of meerder foutcodes bevatten, anders zal dit 
element leeg zij.  
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SHV-knooppunt 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 

Algemeen Fouten Lijst SHV-knooppunt Foutcode Lijst van fouten 

 Datum  Datum Tijdstip waarop de fout opgetreden is 

 

SHV-knooppunt afleverbericht 
Een afleverbericht stelt een versturende applicatie op de hoogte van de status van een verzonden 
bericht. Het bericht wordt automatisch verstuurd wanneer een ontvanger een bericht ophaalt of wanneer 
een bericht verlopen is. 

Groep Element Waarden Type Omschrijving 

Algemeen Status 
Bericht afgeleverd 
 
Bericht verlopen 
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SHV-knooppunt 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 
verwijt 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. In de huidige 
implementatie van de PoC is dit alleen het 
Saldoverzoek.  

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. In de huidige implementatie van de 
PoC is dit alleen het Saldoverzoek. 

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. 
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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 Afzender geblokkeerd Synchroon 
Afzender van het verstuurde bericht is 
geblokkeerd in het knooppunt. 

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

19 
Incorrect berichttype voor 
sector van ontvanger 

Asynchroon 
Bericht is niet geldig voor de sector van de 
ontvanger. 

20 
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. 

21 

Berichttype niet toegestaan 
om te versturen met 
onbevestigde berichten van 
de ontvanger 

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

22 Onbekende versie Synchroon 
Versie is niet bekend binnen het 
Schuldenknooppunt. 

23 
Versie niet ondersteund door 
service 

Synchroon 
Versie wordt niet meer ondersteund door 
de service. 

24 
Versie niet ondersteund door 
ontvanger 

Synchroon 
Versie wordt niet ondersteund door 
ontvanger.  

25 
Versie kan niet meer gebruikt 
worden om nieuwe 
conversaties mee te starten 

Asynchroon 

Versie kan niet meer gebruikt worden om 
nieuwe conversaties mee te starten, 
mogelijk kan deze nog wel gebruikt worden 
om bestaande conversaties af te ronden. 

26 
Versie is verlopen en kan niet 
meer gebruikt worden 

Asynchroon 
Versie is verlopen en kan niet meer 
gebruikt worden. 

27 
Versie kan niet gebruikt 
worden om de conversatie te 
hervatten 

Asynchroon 
Versie kan niet gebruikt worden om de 
conversatie te hervatten. 

100 Onbekende fout Asynchroon 
Er is een onbekende fout opgetreden 
tijdens de verwerking.  

 


