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Wouter Keuning

De Volksbank haalt alle 10.000 klanten terug die het eerder heeft overgedragen aan
incassobureaus. Het moederbedrijf van onder meer SNS Bank, ASN en BLG wil een
vertrouwensrelatie met zijn klanten opbouwen en dat gaat niet samen met overdracht
van klanten aan incassobureaus.
Eerst worden de 5.000 klanten van incassobureau Vesting Finance teruggehaald,
daarna volgen de anderen.
Het besluit kost De Volksbank in eerste instantie geld omdat er contracten moeten
worden ontbonden, aldus Bastiaan de Ruiter, directeur bijzonder beheer van De
Volksbank. 'Wij kijken niet alleen naar de belangen van de aandeelhouder, maar
nadrukkelijk ook naar die van de klant, de maatschappij en de werknemer.' De
Volksbank heeft de Nederlandse Staat als enige aandeelhouder.
‘We gaan ervan uit dat het financieel goed uitpakt, zo niet, dan kunnen we dit vanuit
klantbelang nog steeds doen’
• Bastiaan de Ruiter, directeur bijzonder beheer van De Volksbank

De Ruiter wil niet zeggen hoeveel kosten de bank precies moet maken, omdat de
onderhandelingen met Vesting nog lopen. Wel wil hij kwijt dat het niet om tientallen
miljoenen euro's gaat.
Mocht de nieuwe aanpak blijvend geld kosten, dan zal de bank de werkwijze toch
handhaven. De Ruiter: 'We gaan ervan uit dat het uiteindelijk financieel positief
uitpakt, maar als dat niet zo is, kunnen we vanuit klantbelang nog steeds besluiten dit
te blijven doen.'
Eerder maakte het concern al bekend geen klanten meer door te sturen naar
incassobureaus.

Het scheelt de klant incassokosten
De bank denkt dat zowel de klant als de bank zelf er bij gebaat is als de klantrelatie
blijft bestaan bij betalingsachterstand. Alleen zo kan wederzijds vertrouwen worden
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opgebouwd. 'Pas als er vertrouwen is, kun je bij problemen sneller met elkaar in
gesprek. Daar is winst te behalen.'
Werden voorheen dus klanten met achterstanden op ongedekte leningen - zoals een
persoonlijke lening, een rekening courant of een restschuld na verkoop van een
woning - doorgestuurd naar een incassobureau, nu houdt De Volksbank die klanten
binnen boord. Bijkomend voordeel: incassokosten, die vaak snel onderdeel van het
probleem worden, zijn er niet meer voor de klant.
Op basis van onderzoek onder klanten 'en eigen gezond verstand' heeft de bank
tegelijk een aantal veranderingen doorgevoerd, zegt De Ruiter. Zo krijgt de klant met
problematische achterstanden een vast contactpersoon bij de bank, zodat hij niet keer
op keer zijn verhaal hoeft te vertellen.

Meedenken over verkoop van huis
Verandering
De bank werkt ook niet langer met geheimhoudingsverklaringen bij
vaststellingsovereenkomsten.
Bovendien heeft die ene contactpersoon ook meer bevoegdheden. 'Die kan
bijvoorbeeld beslissingen nemen over het aanpassen van hypotheekvoorwaarden,
meedenken over de verkoop van een huis en eventueel een restschuld.'
De bank werkt ook niet langer met geheimhoudingsverklaringen bij
vaststellingsovereenkomsten. Dat gebeurde bijvoorbeeld wanneer een deel van een
schuld wordt kwijtgescholden. De Ruiter: 'Zeker bij gedeeltelijke kwijting van schuld
doen banken dat standaard uit angst dat anderen ook aanspraak willen maken op zo'n
overeenkomst. Maar klanten hebben een onprettig gevoel bij geheimhouding.
Bovendien past ook dát niet bij de vertrouwensrelatie die we willen. Nu staat er
gewoon een bepaling in die zegt: deze regeling is op uw persoonlijke situatie
afgestemd en geldt daarom alleen voor u.'

Geen cadeautjes
Voor minder grote problemen, of juist om die te voorkomen, stelt de bank in
sommige gevallen inmiddels ook budgetcoaches en jobcoaches ter beschikking aan de
klant, aldus De Ruiter.
Hoewel de bank daarbij, net als bij gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, zelf ook
kosten maakt, gaat het nooit om cadeautjes. De Ruiter: 'Wij doen dat alleen als

2 van 3

4-12-2017 08:02

Geen incassobureaus meer voor De Volksbank

3 van 3

https://fd.nl/ondernemen/1229774/geen-incassobureaus-meer-voor-de-vo...

klanten zelf het probleem ook echt willen oplossen en als de actie die we ondernemen
ook echt tot oplossing van het probleem leidt. Bij criminele feiten of klanten die
willens en wetens de boel beduvelen, gaan we natuurlijk anders te werk.'
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