
Schulden worden altijd betaald 

Het klinkt vast gek: schulden worden altijd betaald. Is er dan een soort van garantiefonds? Nee. Wie 

betaalt dan die rekeningen die niet door de debiteur worden betaald? Het antwoord is simpel: u en 

ik, de maatschappij dus. 

Rekeningen 

Ze zijn er in vele soorten en namen. De belastingdienst noemt ze aanslagen, de verhuurder noemt 

het huur en de zorgverzekeraar noemt het premie. Allemaal hebben ze gemeen dat ze aan iemand 

of een bedrijf zijn gericht met het verzoek om te betalen. Als dat niet gebeurt heet dat wanbetaling 

en wordt de invordering opgestart. In Nederland wordt, afhankelijk van het soort rekening dat wordt 

ingevorderd, waar dus een gerechtsdeurwaarder, incassobureau of belastingdeurwaarder mee aan 

de gang gaat, gemiddeld 75% geïncasseerd. 

Budget 

Zo’n rekening is voor een verhuurder, zorgverzekeraar of bank nodig om het businessmodel rond te 

kunnen krijgen. Er is een begroting waarin de uitgaven staan gepland en daartegenover staan de 

inkomsten van de rekeningen.  

Wanbetaling 

Als een rekening niet wordt betaald is er dus een tekort aan inkomsten en is er te weinig geld om de 

gebudgetteerde uitgaven te betalen. Die uitgaven kunnen bijvoorbeeld bij een verhuurder 

onderhoud zijn, bij een zorgverzekeraar medische hulp en bij een bank beveiliging tegen hacken. Uit 

ervaring weten deze schuldeisers dat niet alle rekeningen betaald worden. Al jaren worden ze 

geconfronteerd met wanbetaling. De oplossing die ze daarvoor hebben bedacht, is een opslag bij de 

rekeningen die wel worden betaald. 

Opslag 

Om dan toch genoeg inkomsten te ontvangen, worden alle rekeningen een beetje opgehoogd, met 

een risico-opslag voor de niet betaalde rekeningen. Het werkt hetzelfde bij de belastingen: als 

iedereen z’n belastingen zou betalen, zou de belastingdienst meer ontvangen dan begroot. Helaas 

betaalt niet iedereen z’n belasting waardoor de brave betalers dus in feite meer betalen. 

Illusie 

Dat alle rekeningen altijd keurig en op tijd worden betaald is een illusie. Wanbetaling zal altijd wel 

voorkomen en de risico-opslag dus ook. Er is nou eenmaal geld nodig om bedrijven, instellingen en 

de overheid draaiende te houden. Maar het betekent wel dat de betalers de rekening van de 

wanbetalers betalen!  
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