
Wie doen er al mee?

schuldhulpverlener schuldeiser

Sneller schuldenrust 
voor meer mensen

tegen minder kosten

Standaard akkoord met 
een schuldregeling 

via 1 digitaal 
kanaal!

Schuldhulpverleners Schuldeisers

schuldenknooppunt.nl
info@schuldenknooppunt.nl

nvvk.nl/collectief-schuldregelen
info@nvvk.nl

Hoe kunnen 
we sneller en beter 

samenwerken?

Collectief Schuldregelen
Schuldhulpverleners
± 170 gemeenten

Schuldeisers (landelijk)
• Achmea
• Belastingdienst
• CS
• DUO
• Flanderijn
• Infomedics
• ING
• Intrum
• KPN
• Menzis
• Vattenfall
• VodafoneZiggo
• VGZ

Schuldenknooppunt
Schuldhulpverleners
± 200 gemeenten

Schuldeisers
± 10 gemeenten
• Bos Incasso
• Budget Thuis
• BVCM
• Call2collect
• Flanderijn
• Greenchoice
• Infomedics/Famed
• Intrum
• KPN
• LAVG
• Staedion
• Vattenfall
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Waarom Collectief Schuldregelen via het   Schuldenknooppunt?

1. Sneller schuldenrust 3. Kostenbesparing 

4. Toekomstbestendig 2. Tijdwinst

De gerealiseerde tijdwinst en efficiencyvoordelen door de 
inzet van Collectief Schuldregelen en communicatie via 
het Schuldenknooppunt bespaart kosten voor schuldhulp-
verleners en schuldeisers. Samen zorgt dit voor verlaging 
van de maatschappelijke kosten van schulden. 
Daarnaast hebben zowel Collectief Schuldregelen als het 
Schuldenknooppunt geen winstoogmerk.

Collectief Schuldregelen is gebaseerd op vertrouwen. 
Het behaalde succes laat zien dat vertrouwen de weg is 
naar een snellere en betere manier van schuldhulpver-
lening.
Bestaande en nieuwe initiatieven in de schuldenketen 
kunnen het Schuldenknooppunt gebruiken als de digita-
le snelweg voor alle communicatie. Aparte koppelingen 
voor afzonderlijke initiatieven zijn niet meer nodig.
 
Collectief Schuldregelen is onderdeel van het Pact II ‘Op 
weg naar een schuldenzorgvrij Nederland’ van Schulden-
labNL en wordt geïmplementeerd door de NVVK.
Het Schuldenknooppunt is ondergebracht in een 
stichting en is opgericht door schuldhulpverleners en 
schuldeisers als publiek-private samenwerking.

DOORLOOPTIJDEN

Hoe het was

4-8 maanden

Collectief Schuldregelen

1 maand

Collectief Schuldregelen + 
Schuldenknooppunt

1 week

• schuldeisers moeten akkoord 
geven op elk betaalvoorstel 

• communicatie via brieven, e-mails, 
webportals, Excel-lijsten, etc.

• verschillende standaarden en 
gegevens

Hoe het was

• vooraf akkoord op betaalvoorstel  
(bij saldoverzoek)

• standaardberichten 
• 1 digitaal kanaal 

Collectief Schuldregelen 
via het Schuldenknooppunt 

Met Collectief Schuldregelen geven schuldeisers bij een 
saldoverzoek vooraf akkoord op een schuldregeling. Zo 
kan er een processtap worden overgeslagen. 
Met het Schuldenknooppunt communiceren schuldhulp-
verleners en schuldeisers via 1 kanaal met standaard-
berichten. 
Collectief Schuldregelen via het Schuldenknooppunt 
zorgt voor kortere doorlooptijden, minder rompslomp bij 
gemeenten en schuldeisers en sneller schuldenrust bij 
mensen met geldzorgen.

“Het Schulden-
knooppunt helpt om 
de administratieve 
last binnen je eigen 
organisatie terug te 
dringen. En hoe meer 
partijen meedoen, 
des te sneller lossen 
we samen schulden 
op. Dus ik zeg: doen!”

Wouter Weijenborg, 
manager debiteuren en 
polis bij Menzis:

“Massa = kassa. Hoe 
meer partijen ge-
bruik maken van het 
Schuldenknooppunt, 
hoe sneller we samen 
schulden oplossen. 
Wil je van de eindeloze 
stromen brieven en 
e-mails af? Sluit je dan 
snel aan!”

Martin Neef,  
manager tijdig betalen 
bij Vattenfall


