
Schuld door onschuld? 
 
Ieder mens kan in een situatie terechtkomen dat hij of zij te maken krijgt met schuldeisers. Dit hoeft 
niet ernstig te zijn, want de oorzaak kan het vergeten te betalen van een rekening zijn, of het sluiten 
van een krediet voor de aankoop van een auto of iets dergelijks. 
 
Echter ernstig wordt het wel als schulden niet worden afbetaald. Dan krijgen mensen te maken met 
nare brieven, zoals aanmaningen. Onderneemt men dan geen actie dan komt er misschien iemand 
aan de deur of wordt er loonbeslag gelegd. Nu wordt het pas echt spannend. 
 
Loonbeslag ziet de dienstleiding van de Belastingdienst als een ernstige schending van de 
integriteitregels. Onze ervaring leert dat medewerkers hierdoor in een chantabele positie terecht 
komen en daardoor de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Bij herhaling leidt dit zelfs uiteindelijk tot 
ontslag en dat wil je natuurlijk niet. 
 
Wat kan je doen in een situatie dat je merkt dat je niet meer aan je verplichtingen kan voldoen. Laat ik 
vooropstellen dat geen enkel advies garantie geeft op een goed eindresultaat. Onthoudt echter wel 
dat jouw werkgever, positiever reageert op eerlijkheid dan op oneerlijkheid. 
 
Enkele stappen die narigheid kunnen voorkomen. Natuurlijk is de beste om geen verplichtingen aan 
te gaan die je niet kan nakomen. Echter ondanks alle oplettendheid kan het je toch overkomen dat 
het een keer misgaat. 
Wat je vooral niet moet doen: 
• Laat je niet leiden door schaamte en angst, maar houdt het hoofd koel; 
• Gebruik nooit een toeslag of een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting als een tijdelijke 

lening. Onze werkgever heeft weinig compassie met medewerkers die verwijtbaar fiscale 
schulden creëren. Denk vooral niet: “wat niet weet wat niet deert”, want de waarheid komt vroeg 
of laat boven water. 

• Doe niet of er niets aan de hand is, de vaststelling “het gaat niet meer” moet je echt serieus 
nemen; 

• Vergroot het probleem niet door het ene gat met het andere te dichten. 
 
Wat kan je wel doen: 
• Wees eerlijk en oprecht; 
• Probeer met schuldeisers een goede afbetalingsregeling te treffen, die je wel kan nakomen; 
• Stel je leidinggevende op de hoogte van het risico dat dreigt te ontstaan voor de integriteit; 
• Is de relatie met de leidinggevende naar jouw mening niet optimaal roep dan de hulp van de 

vertrouwenspersoon van de eenheid of de bedrijfsmaatschappelijk werker in; 
• Geef zonder enig voorbehoud opening van zaken, zodat hulpverleners zicht krijgen op het 

volledige probleem en met die kennis de hulp optimaal kunnen organiseren; 
• Neem contact op met de Stichting Personeelsfonds van het Ministerie van Financiën, 070-

3428425 of 3428431, de leidinggevende, vertrouwenspersoon of maatschappelijk werker kan je 
hier wellicht ook bij helpen. 

 
Zoals gezegd; niet altijd kan optimaal hulp worden geboden. Echter bedenk dat je werkgever niet je 
vijand is. Alle betrokken partijen zullen in het geval jij echt wilt werken aan een oplossing en mits jij 
eerlijk bent zich inspannen om je te helpen. Lijkt het toch mis te gaan hou ook dan het hoofd koel en 
neem contact op met een vakbondsconsulent van het CNV, hij of zij kan jouw dan wellicht verder 
helpen en van advies voorzien. 
 
Uit het vorenstaande mag blijken dat een onschuldig verzuim veroorzaakt door een onschuldig 
lijkende financiële verplichting niet zonder meer leidt tot schuld. Misschien een open deur, maar in 
tijden van economische tegenwind telt een gewaarschuwd mens voor twee. 
 


