Schulden‐opkoop‐fonds is gebakken lucht
De PvdA en ChristenUnie hebben het idee opgevat om een nationaal schuldenfonds op te richten.
Een fonds waarmee schulden van mensen met problematische schulden worden opgekocht.
Daarmee zou agressieve incassobureaus de pas afgesneden kunnen worden en het zou mensen
‘lucht’ kunnen geven, stellen PvdA en CU.
Innovaties
Het is gemakkelijk om nieuwe ideeën af te schieten: is niet goed, kan niet, voelt niet goed aan.
Zonder innovatie zouden we nog steeds met knotsen in berenvellen rondlopen. We moeten dus
innoveren. Dat daarbij ideeën zitten die niet haalbaar lijken, hoort daarbij. Ook de iPad van Steve
Jobs leek ooit kansloos.
Schuldenomvang
In Nederland zijn schulden? Hoeveel precies is moeilijk te zeggen, omdat een deel nog bij de
schuldeiser in behandeling is. De hoogte van dat deel is niet vast te stellen. Wat wel vast te stellen is
welke hoofdsommen geïncasseerd moeten worden door incassobureaus en gerechtsdeurwaarders.
Incassobureaus proberen in totaal ongeveer 10 miljard euro, zonder rente en kosten, te incasseren.
Gerechtsdeurwaarders ongeveer 15 miljard euro.
Getoetst
Ter vergelijking: het bruto binnenlandsproduct van Nederland was in 2017 ongeveer 760 miljard. Per
hoofd van de bevolking ongeveer € 44.000. 25 miljard euro aan hoofdsommen is per hoofd van de
bevolking bijna € 1500. Daarmee is het initiatief van PvdA en CU om een fonds op te richten met
slechts 10 miljoen euro in kas, gelijk getoetst.
Gebakken lucht
Het schulden‐opkoop‐fonds is ongenuanceerd en gebakken lucht. Zo’n ballonnetje oplaten en als
oplossing presenteren is serieuze politieke partijen onwaardig. Verdiep je in de materie, luister naar
professionals en ga dan innoveren. Op dagdromers in Den Haag zitten we niet te wachten. Daarmee
worden de problemen alleen maar groter!
Is het helemaal onzin?
Natuurlijk niet. In bepaalde gevallen kan opkopen van schulden helpen. Zoek uit waar dat precies
kan en gebruik die methode daar. Maar geef mensen met schulden geen ijdele hoop met
ongenuanceerde ideeën.
Wat dan wel?
1. Kom met realistische innovaties. Ideeën die professionals in de schuldhulpverlening en
gerechtsdeurwaarders kunnen gebruiken.
2. Voer wetgeving uit wanneer die is aangenomen. Zoals de nieuwe beslagvrije voet. In 2017 is
die wetgeving aangenomen en het is twijfelachtig of die op 1 januari 2021 daadwerkelijk
gebruikt gaat worden.
3. Luister naar de schulden‐ en incassoketen. In 2018 schreven de lectoren Jungmann, Madern,
van der Geuns en André Moerman over ‘Knellende schuldenwetgeving’. Hierin zijn allemaal
punten benoemd, die tot snelle resultaten kunnen leiden.
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