Schuldpauze is gebakken lucht
In de Tweede Kamer is een motie van PvdA en D66 aangenomen. Als het aan hen ligt krijgen burgers
met schuldhulp twee maanden per jaar adempauze. D66‐kamerlid Steven van Weyenberg denkt
daarbij aan “het overslaan van aflossingen in de vakantiemaand juli en de kostbare feestmaand
december”. Uitstel dus. Dat betekent ook uitstel van een oplossing en daardoor blijven schuldenaren
langer in de problemen…
Uitstel
Het voorstel moet mensen die in een schuldhulptraject zitten (wat voor traject precies dan?) het
recht geven om voor twee maanden in het jaar hun aflossingen over te slaan. Ze krijgen de keuze of
zie hiervan gebruik willen maken, het moet niet. Staatsecretaris Van Ark was eerder al tegen het
voorstel. Uitstel vragen kan nu ook al, gaf ze aan.
Voornemens
Rond deze periode zijn er ook veel mensen die willen afvallen. Ze weten dat ze te zwaar zijn en
nemen zich voor in dit nieuwe jaar af te gaan vallen. Roos Vonk heeft daar een mooie blog over
geschreven. Hoofdlijn daarvan is dat we van onze voornemens maar weinig realiseren.
Omstandigheden blijken ons keer op keer een reden te geven ons gedrag niet aan te passen. Die ene
aanbieding, nog één keer…
Verkeerd signaal
Natuurlijk is het volhouden van afvallen niet 1 op 1 toepasbaar op schuldsituaties. Grofweg hebben
schuldsituaties twee oorzaken: gebeurtenissen in het leven en een structurele situatie, bijvoorbeeld
niet met geld om kunnen omgaan. In beide gevallen geeft een adempauze een verkeerd signaal.
Waar het lijkt dat het lucht geeft, is het juist een extra reden om het gedrag niet aan te passen.
Gedragsaanpassing
Juist die gedragsaanpassing is broodnodig. Schuldhulp kan namelijk niet eeuwig duren (op
bewindvoering na). Er moet een oplossing komen waarbij de burger met schulden leert met geld om
te gaan. Pas dan is schuldhulp effectief.
Gebakken lucht
Twee maanden adempauze lijkt charmant, maar is het niet. Het is uitstel. Het uitstel van betalen
leidt uiteindelijk tot uitstel van een gedragsverandering. Het kan ervoor zorgen dat het moeilijker
wordt voor betrokkenen om hun gedrag aan te passen en rond te kunnen komen (90% van de
afvallers lukt het ook niet).
En dan legt het ook nog een bom onder de werkwijze van schuldhulpverleners. Ga dit maar eens in
je procedures verwerken! Gebakken lucht dus en zonde van de tijd.
Tweede Kamer: neem moties aan die broodnodige resultaten opleveren en ook uitvoerbaar zijn!
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