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Persbericht 
 
De Stichting LIS i.o. (Landelijk Informatiesysteem Schulden) heeft in een door LIS ontvangen zienswijze 
van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) weer ‘nul op het rekest gekregen’. De Stichting 
beoogt de omvangrijke en groeiende schuldenproblematiek in Nederland aan te pakken. Met de bouw 
van een Landelijk Informatiesysteem Schulden kunnen problematische schuldsituaties worden 
voorkomen. Vooraanstaande politici toonden zich regelmatig al voorstander van een dergelijk preventief 
registratiesysteem. In de zienswijze geeft het CBP aan dat zij geen wettelijke basis ziet voor dit initiatief. 
Dit is voor de Stichting reden om haar activiteiten stil te leggen. 
 
Woordvoerder van de Stichting LIS i.o., Ger Jaarsma (voorzitter van de NVVK, de Vereniging voor 
schuldhulpverlening en sociaal bankieren): “De Stichting heeft er nu twee jaar heel hard aan getrokken 
om dit initiatief vanuit de markt op te zetten. Er blijft echter een fundamenteel verschil van inzicht 
bestaan tussen het CBP en de Stichting LIS i.o.. Bij het CBP prevaleert privacybescherming, terwijl LIS 
met het initiatief het maatschappelijk belang en de financiële bescherming van de consument centraal 
stelt. Dit uiteraard binnen de kaders van de wetgeving. De focus van het CBP maakt het marktinitiatief 
om een preventief systeem op te zetten onmogelijk.” 
 
Het officiële startsein voor de bouw van LIS werd al in april 2008 gegeven toen  
lt.-kolonel mevrouw Ine Voorham van het Leger des Heils, namens de betrokken organisaties, de 
samenwerkingsovereenkomst overhandigde aan toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken, 
Abouthaleb. Mw. Voorham benadrukt de groeiende schuldenproblematiek. “Het Leger des Heils maar ook 
de NVVK  ziet dagelijks de schrijnende situaties van gezinnen met enorm opgelopen energie- en 
huurachterstanden. De gemiddelde schuld van mensen die om professionele hulp vragen, is de laatste 
jaren gestegen naar meer dan € 30.000,-. 
Er is regelmatig zorgvuldige afstemming geweest met de Ministeries van Financiën en Sociale Zaken. 
Ook zij bevelen de bouw van LIS aan. Onbegrijpelijk dat het er nog steeds niet van is gekomen. Als LIS 
operationeel was geweest zou dit juist nu het ontstaan van problematische schuldsituaties helpen 
voorkomen ” 
 
Dat LIS een breed gedragen initiatief is, blijkt wel uit de omvangrijke lijst van organisaties die indertijd 
de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend. Naast de NVVK en Het Leger des Heils, zijn de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten, Aedes vereniging van woningcorporaties, EnergieNed, VME 
(Nederlandse Vereniging voor Marktwerking in Energie), de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie, de 
Nederlandse Vereniging van Banken en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland 
allemaal voorstander van en actief betrokken bij de komst van een Landelijk Informatiesysteem 
Schulden. De heer Jaarsma: “Deze partijen hebben zich sterk gemaakt voor de komst van LIS en hierin 
flink geïnvesteerd. Voor hen houdt het ook een keer op.”  
 
De Stichting LIS i.o. is van mening dat alleen een politiek besluit het initiatief nu nog vlot kan trekken. 
“Het marktinitiatief komt met de invalshoek die het CBP hanteert niet van de grond. Wij vinden nog 
steeds dat LIS er moet komen en werken hier graag aan mee. Het zou een gemiste kans zijn in de 
aanpak van de oplopende schuldenproblematiek. LIS is in het belang van de maatschappij én consument, 
daar zijn we het allemaal over eens.” aldus Jaarsma. 
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