
Beste schenker,

Schulden… We maken allemaal wel schulden: voor de aanschaf van een 
nieuwe auto, een huis. Voor uitgaven die we liever niet uitstellen, of omdat 
het niet anders kan. Een studielening bijvoorbeeld. Voor de overgrote 
meerderheid van de mensen levert de afbetaling helemaal geen probleem 
op, het maakt deel uit van onze normale planning.

Toch is er een kleine groep waar het mis loopt, een kleine groep die overigens 
stelselmatig aangroeit. Bij nagenoeg vijf procent van de leningen raakt de 
terugbetaling in het slop. Een tegenslag is immers snel gebeurt, en komt vaak 
ook niet alleen. Een ongeval, een zware ziekte, een relatie die stuk loopt, het 
verlies van werk, achterstallige betalingen waardoor je zelf je rekeningen niet 
meer kan betalen …

De gevolgen van de economische crisis hebben voor velen meegebracht dat 
financiële reserves weggesmolten zijn en dat ook voor noodzakelijke dingen 
al snel ergens geld geleend moest worden. Als het dan misloopt, is het 
belangrijk om snel te kunnen ingrijpen, en met de nodige ondersteuning in 
het kader van schuldhulpverlening de schade te beperken, om ervoor te 
zorgen dat mensen niet nog verder wegzinken in een moeras van steeds 
meer schulden. 

Met haar najaarsactie vraagt Caritas Hulpbetoon uw aandacht voor deze 
kwetsbare groep. Mensen die door onvoorziene tegenslagen hun schulden 
niet meer kunnen afbetalen, en via bemiddeling en steun trachten terug uit 
het dal te kruipen. Caritas Hulpbetoon verleent kleine financiële tussenkom-
sten, en wil ook meewerken aan begeleiding en preventie.

U kan uw bijdrage overmaken op rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 
van de vzw Caritas Hulpbetoon. Gelieve hiervoor gebruik te maken van het 
bijgevoegd overschrijvingsformulier met vermelding “NM 2014/3”.  Voor 
elke gift van 40 euro of meer ontvangt u een fiscaal attest*.

Wij danken u bij voorbaat voor uw milde en blijvende steun ! Dankzij uw hulp 
kunnen we concrete noden in de hulpverlening blijven lenigen, en het 
verschil helpen maken voor mensen die anders dreigen in armoede terecht te 
komen. Dank u wel !. 

met een vriendelijke en dankbare groet, 

D. VERHOEVEN B. AERTS
Ondervoorzitter Voorzitter
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Geld is een goede dienaar,  
maar een slechte meester 

Volgens een bericht van VTM op 13 december 2013 bevinden 107.000 
Belgen zich in een procedure  van gerechtelijke schuldenregeling. Uit de 
registratiegegevens van de 322 erkende instellingen voor schuldbemidde-
ling in Vlaanderen (OCMW’s, OCMW-verenigingen en CAW’s), die door 
het Vlaams Centrum Schuldenlast verzameld en geanalyseerd worden, 
blijkt dat 65.894 Vlaamse gezinnen in 2013 ondersteuning ontvingen bij 
het beheer van hun budget en/of bij de afbetaling van hun schulden. 

De belangrijkste redenen waarom men in de problemen raakte, hadden 
te maken met overlevingsschulden, een overmatig bestedingspatroon, 
een tekort aan administratieve vaardigheden en schulden die het gevolg 
zijn van wijzigingen in de inkomens- en/of gezinssituatie. De vaakst 
voorkomende schuldsoorten betreffen zowel dagelijkse uitgaven 
(energieschulden, telecomschulden, huurschulden, gezondheidsschul-
den) als kredietschulden. Ook schulden bij diverse overheidsdiensten 
zorgden in 2013 voor heel wat problemen. 

Een aantal kwetsbare groepen zijn sterk vertegenwoordigd in de 
schuldhulpverlening: onder meer alleenwonenden en éénoudergezinnen, 
huurders, niet-werkenden, mensen die problemen ondervinden met de 
geschreven Nederlandse taal.

Over het wel en wee van schuld-
overlast en schuldhulpverlening: 
enkele cijfers

Niet alleen de Belgische staat heeft 
schulden. Ook steeds meer Belgen 
slagen er niet in om hun consumen-
ten– of woonkrediet terug te 
betalen. Uit de gegevens van de 
Centrale voor kredieten aan particu-
lieren blijkt dat hun aantal in juli 
2014 344.244 ofwel 3,3 % meer 
bedraagt dan dezelfde maand in 
2013 en flink meer dan de circa 
297.000 in september 2009. 

De totale kredietachterstand van de 
Belgen was eind juli opgelopen tot 

3 miljard euro, verdeeld over meer 
dan een half miljoen contracten 
waarbij mensen in gebreke blijven. 
Op 4,5 % van de kredieten is er een 
betalingsachterstand van 
gemiddeld 6.000 €. 

Bovendien is dit ook maar één 
indicator van de financiële 
problematiek binnen ons land. 
Daarnaast zou het ook nuttig zijn 
om zicht te krijgen op het aantal 
mensen die een achterstand 
hebben opgelopen met hun 
betalingen bij de personenbelastin-
gen, verkeersbelasting en 
autoverzekering, nutsvoorzienin-
gen, zorgverzekering en alle 
terugkerende kosten. 

Dat we  het almaar moeilijker 
krijgen om onze betalingen na te 
komen, blijkt ook uit de collectieve 
schuldenregelingen. Dat is het 
sluitstuk van de schuldhulpverle-
ning voor particulieren waarbij via 
een gerechtelijk verzoekschrift een 
schuldbemiddelaar aangesteld 

wordt die garant staat voor een 
gecontroleerd afbetalingsplan. Het 
aantal lopende procedures steeg 
tussen september 2012 en 
september 2013 met 5,6 %, het 
aantal nieuwe aanvragen zelfs met 
9,4 % !



Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening kan 
verschillende vormen aannemen. 
De eerste stap is budgetbegelei-
ding, waarbij een hulpverlener 
meedenkt en adviezen geeft, 
maar waar de betalingen door de 
schuldenaar blijven gebeuren. 
Wanneer dit niet meer lukt, komt 
men in budgetbeheer terecht, 
waarbij de hulpverleningsinstan-
tie een deel of het hele inkomen 
beheert om de betaalplannen te 
kunnen blijven opvolgen. 

Als ook dat niet meer lukt omdat 
er te weinig ruimte overblijft om 
een menswaardig leven te leiden, 
dient de collectieve schuldenre-
geling zich aan. Het bijzondere 
daarbij is dat de arbeidsrechtbank 
hiervoor toelating moet geven en 
de procedure moet opvolgen, 
maar dat er dan anderzijds ook 
bescherming bekomen wordt 
tegen de schuldeisers. Zolang die 
procedure loopt, kunnen 
schuldeisers zich niet rechtstreeks 
tot de schuldenaars wenden. De 
aangestelde schuldbemiddelaar 
voelt dus niet de hete adem van 
de schuldeisers in de nek en krijgt 
beweegruimte om de schulde-
naars en hun gezin van leefgeld te 
voorzien, de vaste kosten te 
betalen en de rest van het 
inkomen aan te wenden voor de 
afbetaling van de bestaande 

schulden. Wanneer deze 
procedure naar wens verloopt, 
volgt er (in principe na 7 jaar) ook 
kwijtschelding van de restschul-
den en kunnen mensen opnieuw 
starten met een schone lei. 

Alles onder controle dan, zou je 
denken. Maar leven met schulden 
blijft een zware last om dragen, 
met ingrijpende gevolgen voor de 
psychische, sociale en relationele 
situatie van de persoon met 
schuldoverlast en zijn of haar 
gezin. Vaak vertaalt zich dit  in 
medische - en relatieproblemen. 
Het verlies van de controle over 
het eigen leven  leidt tot allerlei 
kopzorgen en angsten. Langere 
tijd leven onder die druk heeft 
onvermijdelijk nefaste gevolgen. 
Het is een nieuwe vorm van 
armoede die vaak ervaren wordt 
in al zijn vernederende en 
mensonterende aspecten. 

De bestaande schuldhulpverle-
ning lijkt in vele gevallen dit 
gevoel nog te versterken. Waar bij 
het begin van de procedure de 
druk even wegvalt omdat men 
minder rechtstreeks met 
schuldeisers en deurwaarders te 
maken krijgt, wordt het gebrek 
aan goede communicatie met de 
schuldbemiddelaar zeer vaak als 
een onverdiende straf ervaren. 

Het zet aan tot nadenken over de 
draagwijdte van de huidige 
invorderingsmechanismen, maar 
evengoed over de inhoud en 
organisatie van de schuldhulpver-
lening en over beleidsaanbevelin-
gen. Diverse initiatieven van 
preventie en van nazorg zagen 
het licht, maar zijn vaak experi-
menteel niet betoelaagd. 

Er is nood aan het verbeteren van 
de toegang tot en van de kwaliteit  
van de schuldhulp op zich, maar 
er moet ook meer aandacht 
komen voor de externe factoren 
die bijdragen tot de opbouw van 
overmatige schulden, zoals een 
misleidende commerciële aanpak 
of een al te vlotte kredietverstrek-
king. Maar ook onverwachtse 

gebeurtenissen op het persoon-
lijke vlak (ziekte, invaliditeit, 
verlies van werk, echtscheiding, 
een overlijden…).kunnen 
verstrekkende gevolgen hebben. 
Hier kan de overheid het verschil 
maken door beschermende 
beleidsmaatregelen te nemen op 
het vlak van consumentenbe-
scherming, of van de uitbreiding 
van de dekking door verzekerin-
gen.

Preventie en nazorg 
Preventie richt zich op het 
informeren van mensen zodat ze 
beter gewapend zijn tegen 
maatschappelijke mechanismen 
die schuldopbouw in de hand 
werken. De resultaten van de 
Geldtest van de krant ‘De Tijd’ 

Het werk is niet af
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tonen aan dat de financiële kennis 
van de Belgen ondermaats is, met 
een gemiddelde score onder 5 % !  
Preventie heeft bovendien een 
belangrijk psychologisch en socio-
logisch aspect wanneer ingezet 
wordt op het verhogen van de 
weerbaarheid van mensen tegen 
reclame en misleiding. Een 
integrale preventieve aanpak kan 
er effectief toe leiden dat mensen 
schuldenvrij kunnen blijven en 
worden. 

Meer en meer wordt duidelijk dat 
ook nazorg een grote noodzaak is 
en dat deze best start in een 
vroege fase van de begeleiding. 
De huidige schuldhulpverlening 
neemt het geldbeheer, en de 
verantwoordelijkheid die ermee 
gepaard gaat, veelal uit handen 
van de schuldenaars. Men kan 
echter moeilijk verwachten dat 
mensen die jaren hun volledig 
budget niet mochten beheren dit 
daarna plots wel kunnen en zelfs 
beter dan voor de periode van 

schuldhulp.Dit kan opgevangen 
worden door groepssessies 
waarbinnen alle aspecten van 
geldbeheer bespreekbaar worden  
gemaakt met het oog op grotere 
kennis, gedragsverandering en 
weerbaarheid. 

Beschikbaar voor iedereen 
Een andere blinde vlek in de 
huidige schuldhulpverlening is 
dat ze zich slechts richt tot een 
deel van de bevolking. Handelaars 
zijn immers uitgesloten van de 
wet op de collectieve schuldenre-
geling. Bij uitbreiding worden ze 
meestal ook geweerd in 
budgetbegeleiding en budgetbe-
heer, ook al kunnen ze hier 
wettelijk gezien wel ondersteund 
worden. Maar elementen als de 
moeilijkheidsgraad om het 
inkomen van een zelfstandige te 
bepalen, de noodzaak van een 
zelfstandige om ook beroepsuit-
gaven te doen, de vaak grote 
schommelingen in hun inkomen 
van maand tot maand, de 

bijkomende aspecten van BTW en 
sociale bijdragen, …. zijn 
daarvoor evenzovele redenen.

Handelaars vormen ongeveer 15 
% van de bevolking en er is geen 
enkele reden om aan te nemen 
dat zij minder zouden te maken 
met schuldoverlast – wellicht zelfs 
meer, omdat ze hun eigen bezit 
inzetten om in een inkomen te 
voorzien. De manier waarop onze 
samenleving kijkt naar onderne-
merschap, maakt echter dat ze 
ook meer geïsoleerd staan in 
geval van problematiek en schuld-
overlast… 

Steun 
De vele aspecten van preventie 
en nazorg, net als de schuldhulp-
verlening voor handelaars 
vormen pionierswerk waarvoor 
men aangewezen is op fondsen-
werving en milde schenkers.
Voor de handelaarsproblematiek 
werken we samen met de vzw 
Efrem, die met haar project 
‘scHulp’ (Schuldhulp Handelaars) 
de bestaande bevindingen van 
schuldhulpverlening ook wil 
toepassen op handelaars.

Anderzijds worden we in de 
operationele hulpvragen, zowel 
vanuit onze crisisfondswerking als 
vanuit specifieke projecten 
(bijvoorbeeld ivm. alleenstaande 
moeders met kinderen) zeer 
frequent geconfronteerd met wat 
het hebben van schulden doet 
met de dromen en zelfs maar het 
dagelijkse overleven van mensen.

Met uw steun zal zowel gewerkt 
worden aan preventie en 
verbreding van de schuldhulpver-
lening als aan het draaglijker 
maken van de situatie. Waarvoor 
dank !


