
Geld verdienen aan schulden is nodig 

Wanneer ergens sprake is van schulden, moet er linksom of rechtsom betaald worden. Door de 

schuldenaar, de schuldeiser of de gemeenschap. Schuldhulp en incasso- en 

gerechtsdeurwaarderswerk kosten geld, want voor niets gaat de zon op. ‘Aan schulden mag niet 

verdiend worden’, hoor je wel eens zeggen. Maar dat geldt alleen voor vrijwilligers. Professionals 

in de schulden- en incassoketen moeten ervan eten.  

Schulden zijn schade 

De kosten van schulden zijn een vorm van schade. Dit is de hoofdregel in het Nederlandse recht. Die 

schade moet worden betaald door de veroorzaker: de schuldenaar. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 

rente, incassokosten, kosten van de rechter en kosten van de gerechtsdeurwaarder. Hoe die kosten 

worden bepaald, is voor alle gevallen wettelijk geregeld. 

Risico-opslag 

Een schuldeiser die zijn schulden niet kan innen, heeft schade. Vaak wordt dat in de prijs van een 

product of dienst verwerkt door middel van een risico-opslag; een percentage bovenop de normale 

prijs als gevolg van niet betaalde rekeningen. Iedere keer als we een rekening betalen, dragen we als 

burger dus bij aan rekeningen die door anderen niet betaald zijn. 

Belastinggeld 

Ook schuldhulp en bewindvoering zijn niet gratis. Gemeenten hebben de taak gekregen om 

schuldhulp te verlenen en hebben daarvoor beleidsmakers, schuldhulpverleners en andere 

specialisten in dienst. Die willen, terecht, betaald worden. De gemeente doet dat met geld dat 

Nederlanders via belastingen betalen. Bewindvoerders worden vaak betaald via de bijzondere 

bijstand. Ook dit gebeurt met belastinggeld. 

Steeds hogere eisen 

Op vrijwilligers na, verdient iedereen die werkzaam is in de schulden- en incassoketen aan schulden. 

Oubollige stellingen als ‘er mag niet aan schulden verdiend worden’ snijden dus geen hout. Wanneer 

je niet aan schulden mag verdienen, is er namelijk niemand meer om het werk te doen. Werk 

waarvoor betaald moet worden. Werk waaraan, terecht, steeds hogere eisen worden gesteld.  Meer 

professionaliteit en kwaliteit. Meer en betere oplossingen. 

Terechte beperkingen 

Hoewel er dus verdiend wordt aan mensen met schulden, zijn daar wel regels aan verbonden. 

Schulphulpverleners hebben bijvoorbeeld een contract of arbeidsovereenkomst met een gemeente. 

Gerechtsdeurwaarders brengen wettelijk vastgestelde incassokosten of wettelijk vastgestelde 

kosten voor hun ambtshandelingen in rekening. Er mag dus niet onbeperkt verdiend worden aan 

schulden. En daar ben ik het wél mee eens. 
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