
VAN SCHULDEN NAAR KANSEN
Coalitie van schuldeisers voor terugdringing betalingsachterstanden



Probleemschulden
In Nederland worstelen 700.000 huishoudens met problematische 
schulden. Dat zijn schulden die niet binnen 3 jaar terug te betalen zijn. Dan 
zijn er nog 800.000 huishoudens die het risico lopen op probleemschulden. 
De gemiddelde schuld bedraagt 38.500 euro, verdeeld over gemiddeld 14 
verschillende schuldeisers. Een groot deel van deze schulden bestaat uit 
boetes, incasso- en deurwaarderkosten.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven 
Het bedrijfsleven kan een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van 
armoede door probleemschulden. Daarom heeft Delta Lloyd Foundation 
het initiatief genomen om samen met andere bedrijven aan oplossingen 
te werken voor het groeiende probleem van betalingsachterstanden en 
schulden. Deze bedrijven hebben zich verenigd in de coalitie Van Schulden 
naar Kansen. Het doel van de coalitie is om van elkaar te leren hoe 
betalingsachterstanden kunnen worden voorkomen of hoe ze efficiënt 
worden opgelost, maar ook om goed betaalgedrag van klanten  
te stimuleren. 

Ethisch manifest
De coalitie heeft een ethisch manifest opgesteld. Het manifest bevat tien 
principes voor het omgaan met klanten met betalingsproblemen en is 
een leidraad voor de verbetering van de werkwijze van schuldeisers. Wij 
roepen zo veel mogelijk primaire schuldeisers op het manifest eveneens 
te ondertekenen en daarmee bij te dragen aan een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid.

Verhoging klanttevredenheid
Bedrijven dienen met het terugdringen van betalingsachterstanden niet 
alleen een sociaal-maatschappelijk doel, maar ook hun eigenbelang. 
Door klanten te behoeden voor betalingsachterstanden, kunnen oninbare 
facturen voorkomen worden. En het verhoogt de klanttevredenheid. 
Betalingsgeschillen, boetes en hoge incassokosten dragen immers niet bij 
aan een positief beeld van het bedrijf.

Samenwerking 
De coalitie Van Schulden naar Kansen staat open voor alle bedrijven die 
een positieve bijdrage willen leveren aan het voorkomen en oplossen van 
probleemschulden. 
De coalitie is een samenwerkingsverband op basis van vrijwilligheid en 
commitment. 
Alle bedrijven met particuliere klanten kunnen meedoen. We willen de 
schuldeisercoalitie in eerste instantie uitbreiden met een flink aantal 
primaire schuldeisers. 

Zelfscan 
Deelnemende bedrijven onderzoeken zelf in hoeverre ze voldoen aan de 
10 principes van het ethisch manifest en welke vooruitgang zij moeten 
boeken om in 2020 volledig te voldoen aan alle uitgangspunten. Door de 
ondertekening van het manifest committeren ze zich aan het bereiken van 
deze doelstelling.
In een gesprek wordt motivatie en betrokkenheid op het thema armoede 
en schulden verder besproken. 

Werkbijeenkomsten 
De coalitie komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar. Onder meer om 
best practices uit te wisselen, de samenwerking en doorverwijzing naar 
schuldhulpverlening te verbeteren en te bespreken hoe ver ze zijn met het 
doorvoeren van de principes van het manifest. 

Meedoen 
Interesse om aan te sluiten? Mail naar Nienke van Dijk via  
nienke_vandijk@deltalloyd.nl. 
Daarna nemen wij contact met u op voor een persoonlijk gesprek met  
ten minste twee coalitieleden. 

Ambitie 2020 
Nederland als wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie. 
Dat is de nationale ambitie van het Nederlandse bedrijfsleven waardoor 
onze economie sterk, sociaal en concurrerend blijft. Bedrijvennetwerk 
MVO Nederland wil met het programma Ambitie 2020 bedrijven motiveren 
om deze ambitie waar te maken.
Delta Lloyd onderschrijft de ambitie en neemt een voortrekkersrol op het 
thema armoede en schulden. Delta Lloyd wil samen met andere bedrijven 
specifiek de armoede aanpakken die wordt veroorzaakt door schulden. De 
coalitie Van Schulden naar Kansen komt hieruit voort.



ZO MIN MOGELIJK BETALINGSPROBLEMEN BIJ ONZE KLANTEN
Ethisch manifest van de landelijke coalitie Van Schulden naar Kansen

In ons werk krijgen we te maken met klanten met geldproblemen. We willen er 
zoveel mogelijk aan doen dat onze klanten kunnen betalen en geen problemen 
krijgen. Daarom hebben we voor onszelf tien regels opgesteld voor de omgang 
met klanten. 

1. Wij hebben respect voor onze klanten. 
2. Wij gaan om met klanten op een manier die we zelf verwachten van anderen. 
3. We werken er zoveel mogelijk aan mee dat klanten kunnen betalen. 
4. Wij geven klanten duidelijke informatie over wat we hen aanbieden. 
5.  Wij maken met onze klanten duidelijke afspraken over wat ze krijgen en hoe 

ze moeten betalen. 
6.  Op onze website kunnen klanten duidelijke informatie vinden over wat er 

gebeurt als ze niet betalen. 
7.  Als we weten dat klanten geldproblemen hebben, sturen we hen door naar 

hulpverleners. We houden ons daarbij wel aan de wetten en regels over 
privacy. 

8.  Klanten kunnen ervan uitgaan dat we hen eerlijk behandelen. We behandelen 
iedereen hetzelfde als de situaties hetzelfde zijn, maar niet als de situaties 
verschillend zijn. 

9.  Sommige klanten kunnen niet betalen. Met hen proberen we een oplossing 
te vinden. Klanten die niet willen betalen, kunnen verwachten dat we hen 
redelijk maar streng behandelen. 

10.  We hebben in onze organisatie afspraken over wat we doen om geld te 
krijgen van klanten die niet betalen. Die afspraken passen bij de inhoud van 
dit Ethisch manifest.  

 
We hebben deze principes opgesteld met de landelijke coalitie Van Schulden naar Kansen. Deze schuldeisers  

werken aan een andere omgang met klanten met betalingsproblemen. Ondertekenaars streven naar het navolgen 

van alle punten binnen het manifest, dit gebeurt zo snel mogelijk maar uiterlijk in 2020.


