
NVVK Alk Belasttngthenst 

Samenwerkingsovereenkomst Landelijk Incassocentrum/ Belastingdtenst en NVVK 

Het Landelijk Incassocentrum (LIC) van de Belastingdienst, vertegenwoordigd door drs. P.N. Kruyswijk 

en 

De NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, vertegenwoordigd door 
mevrouw J.C.M. de Kock, voorzitter NVVK, en W. van Schendel, secretaris NVVK. 

(Hierna LIC en NVVK) 

Overwegende dot: 

1. Het LIC optreedt ter uitvoering van de relevante belastingwetten en bepalingen, waaronder 
de Invorderingswet 1990 en de leidraad Invorderingen en de NVVK-Ieden in uitvoering van 
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 

2. het LIC en de NVVK ten aanzien van een groot aantal natuurlijke personen, die betrokken zijn 
in een traject binnen de minnelijke schuldhulpverlening (hierna MSNP), veelvuldig contact 
hebben. 

3. het LIC en de NVVK het gezamenlijke belang onderkennen van doelmatige, zorgvuldige en 
efficiente informatievoorziening, waarbij de belangen van de klant steeds voorop staan. 

4. de klant erbij gebaat is, dat snel wordt voorzien in een regeling van de schuld. 

5. het LIC en de NVVK daartoe informatie nodig hebben met betrekking tot het proces van de 
MSNP en ter uitvoering van hun wettelijke taken. 

6. dat onder 'het proces van de MSNP' moet worden verstaan de aanvraag, stabilisatieperiode 

en de gehele periode van schulden regelen tot aan het beeindigen van een regeling. 

7. het LIC en de NVVK de behoefte hebben om binnen de mogelijkheden van de wet en het 
daaraan gekoppelde beleid op een doelmatige en klantvriendelijke manier te voorzien in de 
minimaal noodzakelijke informatie en het proces te verbeteren. 

8. het LIC en de NVVK de samenwerking aangaan voor klanten van bij de NVVK aangesloten 

leden die aan grotere aantallen klanten dienstverlening bieden. 



drs. P.N. Kruyswijk 

mw. J.C.M. de Kock 

mw. W. van Schendel 

Plaats: Amsterdam 
Datum: 26 augustus 2015 

Komen overeen: 

9. dat de NVVK-leden wekelijks een digitaal bestand aanleveren met daarin een overzicht van 
de natuurlijke personen, waarvoor een saldo-opgaaf wordt gevraagd en van de natuurlijke 
personen, waar een minnelijk akkoord op een al gedaan voorstel wordt gevraagd. 

10. dat het LIC deze lijst binnen een werkweek ingevuld zal terugzenden aan het NWK-lid. 

11. de lijsten door het NVVK-lid via de mail worden verzonden aan een daartoe speciaal ingericht 
en beveiligd emailadres van het LIC. 

12. het uitwisselen van bestanden en lijsten, zoals aangegeven onder punt 9, 10 en 11 van deze 
overeenkomst is nader uitgewerkt in een apart document. Dit document zal als bijlage bij de 
overeenkomst worden gevoegd. 

13. de e-mails van de NVVK-leden, waarin de lijsten zijn opgenomen, steeds beveiligd worden 
verzonden. 

14. dat uitwisseling van gegevens past binnen de kaders van het e-mail protocol van de 
Belastingdienst, past binnen de toepasselijke bepalingen aangaande geheimhouding en het 
uitwisselen van informatie van de Belastingdienst als mede past binnen de bepalingen van de 
privacywetgeving. Bij elke aanpassing van dit Convenant dient dit to worden getoetst. 

15. de verantwoordelijkheid voor de gegevens steeds rust bij de beheerder van de 
broninformatie. 

16. dat wordt voorzien in overleg tussen de NWK en het LIC, wanneer structurele knelpunten in 
de samenwerking optreden. 

17. deze samenwerkingsafspraken een onbepaalde looptijd hebben. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend... 



Afspraken LIC met Kredietbanken inzake het uitwisselen van excelbestanden. 

De Kredietbank levert wekelijks drie bestanden aan via de e-mail: 
1. een lijst met verzoeken om een schuldoverzicht
2. een lijst met afkoopvoorstellen

3. een lijst met uitkomsten Saneringskrediet (SK) en Schuldbemiddeling (SB)

Het LIC levert van de eerste twee lijsten binnen vijf werkdagen de beslissingen per post. 

Aanlevering 

Naar behoefte worden deze bestanden door de Kredietbank per e-mail 

(lic.insolventie@belastingdienst.nl) aan het LIC gezonden. 

Het eerste bestand bevat vanuit de Kredietbank de volgende gegevens per klant: 

BSN aanvrager 
kenmerk KBR aanvrager 

naam aanvrager 

geboortedatum 
- dit bestand wordt door het LIC verrijkt met:

de preferente vordering van de Belastingdienst 

de concurrente vordering van de Belastingdienst 

een besluit over het verlenen van uitstel (zie verderop) 

eventuele opmerkingen of een toelichting 

Het tweede bestand bevat vanuit de Kredietbank de volgende gegevëns per klant, per soort 
vordering: 

BSN aanvrager 

kenmerk KBR aanvrager 

naam aanvrager 

het soort vordering (preferent of concurrent) 

het totaalbedrag van de vordering 

het afkoop- of prognosepercentage 

het afkoopbedrag 

de soort regeling (SK of SB) 

- dit bestand wordt door het LIC verrijkt met:
een beslissing over medewerking aan de minnelijke schuldsanering 

eventuele opmerkingen of een toelichting 

Het derde bestand bevat vanuit de Kredietbank de volgende gegevens per klant: 

BSN aanvrager 

kenmerk KBR aanvrager 

naam aanvrager 

datum uitkomst SK of SB 

uitkomst SK of SB 

Terugzending 

De Kredietbank levert niet eerder nieuwe lijsten nadat alle vorige door het LIC verrijkte lijsten door 

de Kredietbank verwerkt zijn. 

Het LIC zendt de lijsten per post terug naar de betreffende Kredietbank. 



Overige post vanuit de Kredietbank. 
De Kredietbanken leveren de verzoeken en mededelingen niet op een andere manier aan, dan 
middels de Iijsten. 

Verrijking door het LIC 
In de lijst met verzoeken schuldoverzichten vermeldt het LIC de preferente vordering en de 
concurrente vordering op basis van het BSN. 

Voor de posten waarvoor een ander belastingkantoor dan het LIC verantwoordelijk is, verwijst het 
LIC met adres door naar een ander Belastingkantoor, het is aan KBR om in contact te treden met dit 
belastingkantoor. 

Het LIC vermeldt de uitstelbeschikking met drie verschillende termen: 
ja (er wordt uitstel verleend voor 36 maanden en de kans is groot dat het LIC ook zal 
meewerken aan een voorstel) 
nee (het LIC heeft een formele reden om niet mee te werken aan een sanering, deze reden 
wordt toegelicht op de lijst en in een aparte beschikking bij de lijst gevoegd) 
na aangifte (er is niet voldaan aan de aangifteplicht en dus wordt er niet meegewerkt, er kan 
na het indienen van de aangiften een nieuw verzoek worden ingediend, toegelicht is welke 
aangiften het betreft) 

In de gevallen waarbij nee is aangetekend, zal het LIC ook niet instemmen met een voorstel, slechts 
in zeldzame gevallen (zgn. schrijnende gevallen) zal KBR met de volgende lijst een heroverweging 
kunnen meesturen als de weigering de tienjaarstermijn uit art. 288 Fw. betreft. KBR noteert een nee 
in deze fase dan ook als een afwijzing op een voorstel. 

Als in de lijst n.v.t. is aangetekend als uitstelbeschikking, dan is of geen sprake van een vordering, bf 
er wordt doorverwezen naar een ander belastingkantoor. 

Contactgegevens 
LIC 
e-mail: lic.insolventie@belastingdienst.n1  
alleen voor het inzenden van liisten  

telefoon: 088 15 37286 (Sam den Hartog) 
alleen voor vragen over de 'listen  
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