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Inleiding 

De schuldenproblematiek in België en in Vlaanderen is zonder twijfel maatschappelijk erg relevant. Heel 

wat consumenten ondervinden de impact van de crisis en zien zich met betalingsmoeilijkheden geconfron-

teerd.  

 

Enkele cijfergegevens van de Centrale voor kredieten aan particulieren passeren hieronder de revue:  

 

• Volgens de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België is het aantal 
openstaande betalingsachterstanden in 2018 voor het tweede opeenvolgend jaar afgenomen. Einde 
2018 staan er 521.878 wanbetalingen geregistreerd, hetgeen overeenkomt met een daling van 3,6% 
tegenover 2017. Deze positieve evolutie doet zich voor bij zowel de verschillende hypothecaire kre-
dieten (-4,9%), de kredietopeningen (-3,6%) als de leningen op afbetaling (-2,0%). 1 

 

• In 2018 werden 12.458 nieuwe aanvragen van personen die een beroep deden op de procedure van 
collectieve schuldenregeling door de rechtbanken toelaatbaar verklaard. Op het einde van 2018 staan 
in de Centrale 89.034 lopende procedures geregistreerd (-4,80%), waarvoor in 54,00% van de gevallen 
ook een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling werd gemeld.  

 

• Niettegenstaande de afname in cijfers is het verband tussen het aantal achterstallige kredieten van 
een kredietnemer en de mate waarin deze laatste beroep doet op de procedure collectieve schulden-
regeling toch wel vernoemenswaard. Zo heeft 10,30% van de personen met één betalingsachterstand 
ook een collectieve schuldenregeling. Dit percentage loopt op tot 41,70% indien de kredietnemer vijf 
of meer betalingsachterstanden heeft. Dit betekent dat meer dan de helft van de kredietnemers (nog) 
geen beroep doet op de procedure van collectieve schuldenregeling, ook al hebben ze zeer zware 
problemen om hun kredieten terug te betalen. Tot slot wordt aangestipt dat de problematiek van de 
overmatige schuldenlast zich niet tot het krediet beperkt. Immers, 31,60% van de personen doet een 
beroep op de procedure van collectieve schuldenregeling zonder met een achterstallige kredietover-
eenkomst geregistreerd te zijn. Vaak kampen consumenten ook met andere betalingsmoeilijkheden, 
zoals bijvoorbeeld schulden met betrekking tot gezondheidszorg, energiefacturen, telefoon, huur of 
fiscale schulden.2 

 

De erkende instellingen voor schuldbemiddeling herkennen deze schuldenproblematiek in hun dagelijkse 

werking. Anno 2018 zijn in Vlaanderen 321 instellingen voor schuldbemiddeling erkend, waarvan 306 

OCMW’s, 11 Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en 4 intergemeentelijke instellingen voor schuldbemid-

deling (OCMW-verenigingen). Einde 2015 waren er dat nog 322. Eén erkende instelling voor schuldbemid-

deling (een intergemeentelijke instelling voor schuldbemiddeling) heeft haar activiteiten inmiddels beëin-

digd.  

 

Teneinde het Vlaams Centrum Schuldenlast toe te laten om een globale analyse te maken van de geboden 
dienstverlening en het profiel van het cliënteel, houden deze instellingen een registratie bij.  
 

— 
1 Zie https://www.nbb.be/doc/cr/ccp/publications/bro_ckpstat2018n_17012019.pdf 

2 Idem 
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Vanaf 01/01/2018 maakt het Vlaams Centrum Schuldenlast samen met Samenlevingsopbouw Vlaanderen, 
Steunpunt ExpertiseNetwerken, Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk deel uit van 
SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw. De verzamelde cijfergegevens worden vanaf 2018 door SAM, 
steunpunt Mens en Samenleving vzw gebundeld in een onderzoeksrapport, dat (voorlopig) terug te vinden 
is op de website van het Vlaams Centrum Schuldenlast (http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be – On-
derzoek en registratie).  
 
Deze registratie bestaat uit twee delen: 
 

• Deze registratie bestaat uit een jaarlijkse basisregistratie. Via de basisregistratie registreren alle er-
kende instellingen voor schuldbemiddeling sinds 2007 jaarlijks het aantal door hen behandelde dossiers 
budgethulpverlening en schuldhulpverlening (schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling).  

 

• Aanvullend aan de basisregistratie werd vanaf 2008 gestart met een tweejaarlijkse uitgebreide regi-
stratie (art. 7bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997). De uitgebreide regi-
stratie moet toelaten een meer diepgaande analyse van de schuldenproblematiek te maken. Door te 
werken met een gestandaardiseerde vragenlijst, krijgen we zicht op het profiel van cliënten van de 
erkende instellingen voor schuldbemiddeling alsook de omvang en aard van de schuldenlast. Op die 
manier kunnen alle betrokken instanties hun preventie- en hulpverleningsbeleid effectiever organise-
ren. In 2009 werd de uitgebreide registratie herhaald en van 2011 tot 2015 vond ze tweejaarlijks 
plaats. In 2017 werd geen uitgebreide registratie georganiseerd. In toepassing van het Besluit van de 
Regering van 17 november 2017 houdende de regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen 
voor schuldbemiddeling gebeurde de uitgebreide registratie in 2018 en nadien vijfjaarlijks. Voor 
de volledige tekst wordt verwezen naar het Belgisch Staatsblad van 27 december 2017.  

 
Dit rapport bevat de voornaamste profielgegevens van de door de erkende instellingen voor schuldbemid-
deling in het werkjaar 2018 behandelde dossiers en vergelijkt ze met 2015.  
 
Vooraleer nader in te gaan op deze resultaten, volgt eerst een korte toelichting bij de oorsprong van deze 
onderzoeksgegevens (de registratie door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen) en 
bij de gehanteerde onderzoeksaanpak. Die zijn opgenomen in hoofdstuk 1.  
 

Hoofdstuk 2 beschrijft de voornaamste profielgegevens. Ze worden opgesplitst in sociaaldemografische en 

sociaaleconomische kenmerken, de schuldenlast en de schuldoorzaken.  

 

Hoofdstuk 3 schetst enkele belangrijke conclusies.  

 

In hoofdstuk 4 worden de handleiding, de vragenlijst bij de uitgebreide registratie alsook het protocol van 

de steekproeftrekking als bijlage opgenomen.  
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1 — Methodologie 

1.1. INLEIDING 
 
Om te vermijden dat misbruik gemaakt zou worden van de precaire situatie van personen met schulden-
problemen is de activiteit “schuldbemiddeling” in ons land verboden, behalve: 
 

• wanneer zij wordt verricht door een advocaat, een ministerieel ambtenaar of een gerechtelijk 
mandataris in de uitoefening van zijn beroep of zijn ambt;3 

 

• wanneer zij wordt verricht door overheidsinstellingen of particuliere instellingen die daartoe door 
de bevoegde overheid zijn erkend.4 

 
Voor wat betreft de tweede categorie, bepaalt een decreet dat enkel OCMW’s en CAW’s5 in Vlaanderen als 
instelling voor schuldbemiddeling erkend kunnen worden mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen.6 
Eind 2018 beschikten in Vlaanderen 321 organisaties over een dergelijke erkenning als instelling voor schuld-
bemiddeling (306 OCMW’s, 11 CAW’s en 4 samenwerkingsverbanden van OCMW’s – intergemeentelijke in-
stellingen).  
 
Eén van de voorwaarden waaraan deze erkende instellingen voor schuldbemiddeling moeten voldoen, be-
treft de gestandaardiseerde registratie van de hulpverlening die zij aanbieden. Deze gestandaardiseerde 
registratie bestaat uit twee luiken: een jaarlijkse basisregistratie en een tweejaarlijkse uitgebreide regi-
stratie.  
 
In de gestandaardiseerde registratie worden enkel de gegevens van de door Vlaanderen erkende instellingen 
opgenomen. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is enkel CAW Brussel meegenomen aangezien enkel 
deze Brusselse instelling door Vlaanderen is erkend: Brusselse OCMW’s worden erkend door de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie en zijn niet door deze registratie gevat.  
 
De verwerking van de registratiegegevens van deze 321 erkende instellingen voor schuldbemiddeling in 
Vlaanderen is een opdracht van het Vlaams Centrum Schuldenlast. Vanaf 01/01/2018 maakt het Vlaams 
Centrum Schuldenlast samen met Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Steunpunt ExpertiseNetwerken, 
Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk deel uit van SAM, steunpunt Mens en Samenle-
ving vzw.  

 

1.2. DE BASISREGISTRATIE 
 
Sinds 2007 wordt jaarlijks een basisregistratie uitgevoerd. Via de basisregistratie registreren alle erkende 
instellingen voor schuldbemiddeling jaarlijks het aantal door hen behandelde gezinnen budgethulpverlening 
en schuldhulpverlening (schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling) al dan niet binnen een proce-
dure collectieve schuldenregeling.  

— 
3 Deze beroepsgroepen moeten niet aan erkenningsvoorwaarden (zoals de registratie van de schuldendossiers die zij behandelen) voldoen. 

4 Art. VII.115 Wetboek van Economisch Recht (het vroegere art. 67 van de Wet op het consumentenkrediet).  

5 “CAW” staat voor Centrum Algemeen Welzijnswerk, zie www.caw.be.  

6 Zie hoofdstuk II van het Decreet van 24 juli 1996 “houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbe-

middeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast”. 

http://www.caw.be/
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De geregistreerde gegevens worden in rapporten verwerkt, die (voorlopig) terug te vinden zijn op de web-
site van het Vlaams Centrum Schuldenlast (http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be – Onderzoek en re-
gistratie). Het globaal overzicht op de volgende pagina’s geeft de cijfers van de basisregistratie voor Vlaan-
deren van 2014 tot 2017 weer (tabel 1).  
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1. CIJFERS BASISREGISTRATIE VOOR VLAANDEREN 2014 – 2017 

Rubriek A: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve 

schuldenregeling liep 

2014 2015 2016 2017 

 AC % AC % AC % AC % 

A.1 budgetbegeleiding (uitsluitend) 4.693 9,63% 5.089 10,41% 5.420 11,14% 5.630 11,43% 

A.2 budgetbeheer (uitsluitend) 12.192 25,02% 12.634 25,85% 12.846 26,40% 13.568 27,54% 

A.3 budgetbegeleiding en budgetbeheer 927 1,90% 1.335 2,73% 1.334 2,74% 1.185 2,41% 

A.4 schuldbemiddeling (uitsluitend) 10.002 20,53% 9.772 20,00% 9.753 20,04% 10.042 20,38% 

A.5 schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 4.150 8,52% 3.748 7,67% 3.443 7,08% 3.520 7,14% 

A.6 schuldbemiddeling en budgetbeheer 15.278 31,36% 14.750 30,18% 14.328 29,44% 14.060 28,54% 

A.7 schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 1.480 3,04% 1.542 3,16% 1.538 3,16% 1.263 2,56% 

Totaal aantal gezinnen rubriek A  48.722 100% 48.870 100% 48.662 100% 49.268 100% 

Rubriek B: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve 

schuldenregeling liep en waarbij de instelling voor schuldbemiddeling is aangesteld 

als schuldbemiddelaar 

2014 2015 2016 2017 

 AC % AC % AC % AC % 

B.1 zonder andere hulpverleningsmodules 924 22,45% 891 22,05% 710 18,83% 583 16,34% 

B.2 in combinatie met budgetbegeleiding 64 1,55% 84 2,08% 73 1,94% 152 4,26% 

B.3 in combinatie met budgetbeheer 1.953 47,45% 1.922 47,57% 1.961 52,00% 1.808 50,68% 

B.4 in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer 65 1,58% 54 1,34% 49 1,30% 46 1,29% 

B.5 in combinatie met schuldbemiddeling 30 0,73% 48 1,19% 25 0,66% 25 0,70% 

B.6 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 10 0,24% 23 0,57% 16 0,42% 9 0,25% 

B.7 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer 907 22,04% 913 22,60% 902 23,92% 916 25,67% 

B.8 in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 163 3,96% 105 2,60% 35 0,93% 29 0,81% 
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Totaal aantal gezinnen rubriek B  4.116 100% 4.040 100% 3.771 100% 3.568 100% 

         

Rubriek C: Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve 

schuldenregeling liep en waarbij een externe schuldbemiddelaar is aangesteld 

2014 2015 2016 2017 

 AC % AC % AC % AC % 

C.1 in combinatie met budgetbegeleiding 771 11,16% 750 10,27% 738 10,54% 730 10,29% 

C.2 in combinatie met budgetbeheer 2.655 38,42% 2.796 38,29% 2.984 42,64% 3.001 42,32% 

C.3 in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer 220 3,18% 294 4,03% 198 2,83% 180 2,54% 

C.4 in combinatie met schuldbemiddeling 1.103 15,96% 1.222 16,74% 906 12,94% 991 13,97% 

C.5 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 177 2,56% 203 2,78% 232 3,31% 193 2,72% 

C.6 in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer 1.730 25,04% 1.757 24,06% 1.652 23,60% 1.748 24,64% 

C.7 in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer 254 3,68% 280 3,83% 290 4,14% 250 3,52% 

Totaal aantal gezinnen rubriek C 6.910 100% 7.302 100% 7.000 100% 7.093 100% 

TOTAAL AANTAL GEZINNEN IN BEGELEIDING (A + B + C) 59.748  60.212  59.433  59.929  
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1.3. DE UITGEBREIDE REGISTRATIE  

 
Aanvullend op de basisregistratie startten de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen 

vanaf 2008 met een “uitgebreide registratie”.7 Deze uitgebreide registratie vond ook in 2009 plaats en 

verder in 2011, 2013 en 2015. In toepassing van het Besluit van de Regering van 17 november 2017 houdende 

de regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling gebeurt de uitge-

breide registratie in 2018 en nadien vijfjaarlijks. Voor de volledige tekst wordt naar het Belgisch Staats-

blad van 27 december 2017 verwezen.  

 

Deze uitgebreide registratie gebeurt bij wijze van steekproef en heeft als doel een analyse te maken van 

het profiel van het cliënteel van de diensten schuldbemiddeling. De gestandaardiseerde vragenlijst, die 

hiervoor wordt gebruikt, is als bijlage aan dit document toegevoegd en peilt per dossier naar volgende 

items:  

 

De sociaaldemografische gegevens van aanvrager of gezin; 

De sociaaleconomische gegevens van aanvrager of gezin; 

De schuldenlast en schuldoorzaken van de aanvrager of gezin. 

 

Alle onderzoeksrapporten van voorgaande jaren zijn (voorlopig nog) terug te vinden op de website van het 

Vlaams Centrum Schuldenlast.8  

 

 Gewijzigde vragenlijst van de uitgebreide registratie 

 

De uitgebreide registratie die in 2018 werd uitgevoerd peilt op meer uitgebreide wijze naar schuldoorzaken 

van de aanvrager of het gezin in vergelijking met vorige edities. Gelet hierop, werd de vragenlijst van de 

uitgebreide registratie grondig vernieuwd.  

 

De doorgevoerde wijzigingen zijn de volgende:  

 

Inzake schuldoorzaken worden diverse persoonskenmerken (elementen) die bijdragen tot het ontstaan van 

schulden en de rangorde ervan (van meest naar minst belangrijk) bevraagd. Bijkomend wordt gepeild naar 

gedragskenmerken van de cliënt, hun bestedingspatroon en houding ten aanzien van geldzaken. Tot slot 

worden ook overige persoonskenmerken, die de cliënt typeren, in kaart gebracht;  

Het type en de kostprijs van de huisvesting, het totaal aantal schuldeisers, de geboden dienstverlening en 

de ervaren moeilijkheden worden niet meer bevraagd;  

Enkel het land van herkomst van de moeder van de cliënt en van de eventuele partner worden bevraagd en 

niet meer het land van herkomst van cliënt, partner en huh ouders.  

 

De gestandaardiseerde vragenlijst van de uitgebreide registratie is terug te vinden onder punt 4.2.5. 

— 
7 Zie art. 7bis, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 “tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende 

regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schulden-

last”. 

8 http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/onderzoek_en_registratie/. 
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2 — De voornaamste 

profielgegevens 

Dit hoofdstuk beschrijft de voornaamste profielgegevens van de uitgebreide registratie, uitgevoerd in 2018. 

Om de resultaten met die van het laatste jaar van de uitgebreide registratie (2015) te vergelijken, werden 

zover als mogelijk de geregistreerde gegevens van dat jaar in dit rapport opgenomen.  

 

Om de werklast voor de erkende instellingen voor schuldbemiddeling aanvaardbaar te houden, werd het 

steekproefprotocol reeds vanaf 2015 hertekend. Door het betrouwbaarheidsinterval tot 95% te herleiden 

(2011: 99%), bedraagt de theoretische steekproefgrootte 768 respondenten.  

 

De steekproefgrootte werd per provincie berekend en werd telkenmale wat naar boven afgerond. In totaal 

werden 781 dossiers bevraagd. Die werkwijze geeft meteen wat meer marge bij de gegevensverwerking.  

 

Die 781 dossiers werden voor verdere analyse weerhouden.  

 

 

2.1. SOCIAALDEMOGRAFISCHE KENMERKEN 

 Gezinssamenstelling 

 

Bij de vraag naar de gezinssamenstelling wordt de nadruk gelegd op de feitelijke in plaats van de juridische 

samenstelling. Daarenboven zijn voor deze vraag meerdere antwoorden mogelijk: zo is een combinatie van 

“eenoudergezin” of “woont samen met een partner” met “woont samen met anderen” zeker mogelijk.  

 

In totaal gaven 26 respondenten in 2016 meerdere gezinssamenstellingen op.  

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de geregistreerde gegevens.
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2. GEZINSSAMENSTELLING 

Gezinssamenstelling aandeel steekproef 2015 (%) aandeel steekproef 2018 (%) 

Alleenwonenden 47,42 48,40 

Woont samen met een partner 25,06 24,84 

Eenoudergezinnen 15,25 19,97 

Woont samen met anderen (vrienden, familie of 

kennissen,...) 

8,91 8,85 

Andere 3,36 1,54 

 

 

Bijna de helft van het aantal respondenten is in 2018 alleenwonend. Dit aandeel is in vergelijking met 2015 

amper toegenomen. Daarna volgen in 2018 met bijna één vierde de aanvragers die samenwonen met een 

partner. Ongeveer één vijfde bestaat uit eenoudergezinnen. Minder dan 10% van de aanvragers woont sa-

men met vrienden, familie of kennissen. De gegevens van 2018 zijn overigens goed vergelijkbaar met die 

van 2015. 

 

2.1.1. Leeftijd 

 

In 2018 is het geboortejaar beschikbaar van 781 aanvragers en van 202 partners. Hieruit werd de leeftijd 

berekend.  

Die leeftijden variëren tussen 19 en 88 jaar (2015: tussen 19 en 94 jaar). Enkele karakteristieken inzake 

leeftijd en hun verdeling zijn voor aanvragers en hun partners opgenomen in tabel 3. 

 

3. LEEFTIJD AANVRAGER EN PARTNER 

Leeftijd Aanvragers 2015 Partners  

2015 

Aanvragers  

2018 

Partners  

2018 

Aantal respondenten 774  224 781 202 

Minimum 19  19 19 21 

Maximum 94 84 88 86 

Gemiddelde 46 42 46 42 

Mediaan 45 40 44 40 
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Aanvragers lijken wat ouder dan hun partners. Hun gemiddelde leeftijd ligt wat hoger. Ook de mediaan van 

de leeftijd van de aanvragers overstijgt die van hun partners. Daarenboven is ook de minimale en maximale 

leeftijd verschillend tussen aanvragers en partners: de spreiding van de leeftijd is het grootst bij de aan-

vragers.  

 

De geregistreerde gegevens voor 2018 zijn weergegeven in onderstaande histogrammen. 

 

 
 

 Leeftijdsverdeling van de cliënt  – gegevens van 2018 

 

 
 

 Leeftijdsverdeling van de partner van de cliënt – gegevens van 2018 
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Tabel 4 geeft de leeftijd van aanvragers en partners weer in functie van hun procentueel aandeel in de 

leeftijdsverdeling. De leeftijdsverdeling wordt opgesplitst in oplopende klassen van elk 20%. Zo bedraagt 

in 2018 de leeftijd van de aanvragers in het interval 0% tot 60% van de aanvragers 49 jaar, die voor hun 

partners 44 jaar. 

 

Of nog, 20% van de aanvragers valt in 2018 in de leeftijdsklasse tussen 32 en 40 jaar (respectievelijk 28 en 

36 jaar voor de partners) of tussen 49 jaar en 59 jaar voor aanvrager (respectievelijk 44 jaar en 55 jaar 

voor partners). De gegevens van 2018 zijn enigszins vergelijkbaar met die van 2015. 

4. LEEFTIJDSVERDELING AANVRAGER EN PARTNER 

Leeftijd Aanvragers  

2015 

Partners  

2015 

Aanvragers 

2018  

Partners  

2018 

0% 19 19 19 21 

20% 32 29 32 28 

40% 40 37 40 36 

60% 49 44 49 44 

80% 58 53 59 55 

100% 94 84 88 86 

 

 

2.1.1. Land van herkomst 

Tot 2015 peilde de uitgebreide registratie naar het land van herkomst van de cliënt, de eventuele partner 

en hun ouders. Met ingang van de uitgebreide registratie 2018 werd enkel het land van herkomst van de 

moeder van de cliënt en diens eventuele partner bevraagd. Tabel 5 geeft de geregistreerde gegevens, 

opgesplitst in EU en niet EU landen voor het land van herkomst van de moeder van de aanvrager (cliënt) en 

van de moeder van diens eventuele partner over 2015 en 2018 weer. 

5. LAND VAN HERKOMST AANVRAGER EN DIENS PARTNER – GLOBAAL OVERZICHT 

Land van herkomst  Land van herkomst 

van moeder van 

 cliënt 2015 (%) 

Land van herkomst 

van moeder van 

partner 2015 (%)  

Land van herkomst 

van moeder van  

cliënt 2018 (%) 

Land van herkomst 

van moeder van 

partner 2018 (%) 

EU 79,97 75,12 81,44 72,73 

Niet - EU 12,79 18,05 12,80 14,39 

Onbekend 7,24 6,83 5,76 12,88 

Totaal 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tabel 5 weerhoudt de gegevens van 781 aanvragers en 268 partners. In absolute aantallen zijn zij minder 

vertegenwoordigd dan hun aanvragers 

 

Tabel 5 toont aan dat het merendeel van de landen van herkomst een EU land betreft, zowel voor de 

moeder van de aanvrager (cliënt) als de moeder van diens eventuele partner. Absolute koploper is het EU 

- aandeel van landen van herkomst van de moeder van de cliënt met 81,44%.  

 

In de rubriek “Niet – EU landen” ligt die verhouding net andersom: daar zijn de moeders van partners van 

de cliënt meer vertegenwoordigd dan de moeders van de cliënt.  

 

Dat aandeel niet – EU landen als land van herkomst blijft zowel in 2015 als in 2018 erg laag in vergelijking 

met de rubriek “EU – landen”. Het aandeel onbekend scoort voor beide jaren eveneens vrij laag maar neemt 

voor de rubriek moeder van partner toe tot 12,88%.  

 

2.1.1. Aantal personen ten laste van het huishouden 

 

Voor het aantal personen ten laste van het huishouden wordt een onderscheid gemaakt tussen inwonende 

en niet inwonende personen.  

 

Onder personen ten laste worden alle personen waar een structurele tussenkomst in de kosten van huisves-

ting, onderhoud, opvoeding, enzovoort wordt verleend, begrepen. Het gaat hier dus niet enkel om personen 

die fiscaal ten laste zijn. De tussenkomst kan zowel financieel als materieel van aard zijn, maar moet wel 

structureel (niet éénmalig of occasioneel) zijn. De cliënt en diens eventuele partner worden hierbij niet 

meegerekend.  

 

Onder inwonende personen worden kinderen (zowel permanent inwonend als niet permanent inwonend),  

volwassen familieleden en andere volwassenen (ouders, grootouders, broer, zus,...) opgenomen. Voor in-

wonende kinderen maakt het niet uit of zij al dan niet gedomicilieerd zijn op het adres van de cliënt.  

   

Tot de categorie niet inwonende personen behoren kinderen (alimentatie, plaatsing,...), volwassen fami-

lieleden (ouders, grootouders, broer/zus,...) en andere volwassenen (ex-partner,...). 

 

De geregistreerde gegevens van de inwonende personen zijn voor 2018 en 2015 in respectievelijk tabel 6 

en 7 opgenomen. Het aantal inwonende personen ten laste dat 5 of meer bedraagt wordt samengevoegd 

tot 1 klasse (5 of meer).  
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6. AANTAL INWONENDE PERSONEN TEN LASTE – 2018 

Aantal personen 

ten laste 2018 

Kinderen perma-

nent inwonend (%) 

Kinderen niet per-

manent inwonend 

(%) 

Volwassen familie-

leden (%) 

Andere volwasse-

nen (%) 

0 37,20 80,44 91,55 97,10 

1 28,26 11,11 5,80 2,42 

2 17,87 6,52 2,17 0,48 

3 8,70 1,69 0,24 0,00 

4 6,04 0,24 0,24 0,00 

5 of meer  1,93 0,00 0,00 0,00 

Totaal 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

7. AANTAL INWONENDE PERSONEN TEN LASTE – 2015 

Aantal personen 

ten laste 2015 

Kinderen perma-

nent inwonend (%) 

Kinderen niet per-

manent inwonend  

(%) 

Volwassen familie-

leden  (%) 

Andere volwasse-

nen  (%) 

0 67,69 92,11 95,74 98,58 

1 13,18 3,49 2,45 1,42 

2 10,21 3,75 1,42 0,00 

3 5,30 0,39  0,00 0,00 

4 2,71 0,26 0,39 0,00 

5 of meer  0,91 0,00 0,00 0,00 

Totaal 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

Tabel 6 toont aan dat meer dan één derde van het aantal aanvragers geen permanent inwonend kind ten 

laste heeft - voor kinderen die niet permanent inwonend zijn, volwassen familieleden en andere volwas-

senen bedraagt dit aandeel telkenmale meer dan 80%.  

Het aantal aanvragers zonder inwonende personen (kinderen en / of volwassenen) is alleszins in de meer-

derheid. De aantallen nemen voor alle rubrieken af naarmate 1, 2 of meerdere personen inwonend zijn.  

 

Opmerkelijk is het verschil tussen 2018 en 2015. De registratiegegevens van 2015 duidde een merkelijk 

hoger aandeel van huishoudens zonder inwonende persoon ten laste voor alle typen personen.  
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De geregistreerde gegevens van niet inwonende personen zijn opgenomen in tabel 8 (2018) en tabel 9 

(2015).  

 

8. AANTAL NIET INWONENDE PERSONEN TEN LASTE – 2018 

Aantal personen ten 

laste 2018 

Kinderen (alimentatie, 

plaatsing,…) (%) 

Volwassen familieleden 

((groot)ouders, broer, 

zus,…) (%) 

Andere volwassenen (%) 

0 80,66 98,72 99,74 

1 9,48 1,02 0,13 

2 5,76 0,13 0,00 

3 2,18 0,00 0,00 

4 1,54 0,13 0,13 

5 of meer  0,38 0,00 0,00 

Totaal 100,00 100,00 100,00 

 

9. AANTAL NIET INWONENDE PERSONEN TEN LASTE – 2015 

Aantal personen ten 

laste 2015 

Kinderen (alimentatie, 

plaatsing,…) (%) 

Volwassen familieleden 

((groot)ouders, broer, 

zus,…) (%) 

Andere volwassenen (%) 

0 92,38 99,74 99,48 

1 4,65 0,26 0,52 

2 1,68 0,00 0,00 

3 0,90 0,00 0,00 

4 0.39 0,00 0,00 

5 of meer 0,00 0,00 0,00 

Totaal 100,00 100,00 100,00 

 

 

Tabel 8 toont aan dat het aandeel niet inwonende personen (kinderen, volwassen familieleden en andere 

volwassenen) voor 2018 erg laag is: meer dan 90% van het aantal respondenten geeft hiervoor niemand aan. 

Worden wel niet-inwonende personen aangegeven, dan zijn dat meestal kinderen. Die aantallen dalen 

naarmate het aantal personen ten laste stijgt.  

 

Het aandeel volwassen familieleden en andere volwassenen is goed vergelijkbaar tussen 2018 en 2015. Dit 

geldt niet voor het aantal kinderen. Zoals geldt voor inwonende personen ten laste (zie tabel 6 en 7), neemt 

in 2018 ook het aandeel niet-inwonende kinderen ten laste toe.  
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2.1.1. Leeftijd van de kinderen (al dan niet inwonend) ten laste 

 

Van 737 kinderen, al dan niet inwonend maar wel ten laste van het gezin, is het geboortejaar beschikbaar. 
Hieruit werd de leeftijd berekend.  
 
De leeftijden van de kinderen voor 2015 en 2018 zijn in leeftijdsklassen in tabel 10 opgenomen.  
 

10. LEEFTIJD VAN DE KINDEREN (AL DAN NIET INWONEND) TEN LASTE  

Leeftijd van de kinderen aandeel steekproef 2015 (%) aandeel steekproef 2018 (%) 

0 -6  33,79 27,27 

7 – 12 28,20 33,51 

13 – 18 24,59 22,66 

19 – 25 11,31  13,57 

Ouder dan 25 jaar 2,11 2,99 

Totaal 100,00 100,00 

 

 
Meest voorkomende leeftijdsklasse, ongeveer één derde, is in 2018 die van 7 tot 12 jarigen. Zij wordt op 

de voet gevolgd door 0 tot 6 jarigen. In vergelijking met 2015 wisselt de volgorde van die leeftijdsklassen 

van plaats: er zijn in 2018 meer kinderen in de leeftijdsklasse 7-12 jaar geregistreerd dan in 2015. Kinderen 

tussen 13 en 18 jaar komen in ongeveer één vierde tot één vijfde van het aantal registraties voor.  

Met toenemende leeftijd, nemen ook de aantallen in de verschillende leeftijdsklassen af.  

 

Het aantal kinderen, ouder dan 25 jaar is zowel in 2018 als in 2015 verwaarloosbaar laag.  

 

In het kader van de bestrijding van de kinderarmoede, een prioriteit binnen de diverse overheden, verdie-

nen lagere leeftijdsklassen bijzondere aandacht9. Lagere leeftijdsklassen zijn immers cruciaal om de cirkel 

van de armoede van de ene generatie naar de volgende, te doorbreken. Wanneer armoede diep en aanhou-

dend is tijdens de eerste levensjaren is de negatieve impact op de toekomst ernstig.  

 

— 
9 Zie onder meer het  Nationaal kinderarmoedebestrijdingsplan (https://www.mi-is.be/nl/nationaal-kinderarmoedebestrijdingsplan) 
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 Hoogste opleidingsniveau 

 

Tabel 11 geeft voor 2018 en 2015 een overzicht van het hoogste opleidingsniveau van zowel aanvrager als 

partner weer. De geregistreerde gegevens worden samenvattend gegroepeerd naargelang volgend oplei-

dingsniveau:  

 

maximaal lager onderwijs; 

maximaal secundair onderwijs; 

hoger onderwijs of universitair onderwijs.  

 

Onbekende opleidingsniveaus zijn in een aparte klasse ondergebracht. In de categorie ‘andere’ werden 

opleidingen zonder duidelijk opleidingsniveau ondergebracht.  

 

De gegevens voor 2018 gaan over 781 aanvragers en 240 partners. Voor 2015 zijn van 774 aanvragers en 218 

partners gegevens beschikbaar.  

 

11. SCHOLINGSGRAAD AANVRAGER EN PARTNER – GLOBAAL OVERZICHT 

Hoogste opleidingsniveau aandeel steek-

proef 2015  

aanvragers (%) 

aandeel steek-

proef 2015 

partners (%) 

aandeel steek-

proef 2018  

aanvragers (%) 

aandeel steek-

proef 2018 

partners (%) 

Maximaal lager onderwijs 14,98 12,85 10,76 5,42 

Maximum secundair onderwijs 52,57 47,7 48,66 37,08 

Hoger of universitair onderwijs 3,23 1,38 2,94 3,75 

Onbekend 27,40 35,32 34,31 45,00 

Andere 1,55 2,75 3,33 8,75 

Totaal 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

Een gedetailleerde overzichtstabel van die scholingsgraad is opgenomen als tabel 24 in bijlage bij dit rap-

port  

 

Tabel 24 duidt dat een aanzienlijk deel van de aanvragers en partners in 2018 laaggeschoold is. Secundair 

beroepsonderwijs van de 3de graad is zowel voor aanvragers als partners meest voorkomend: die wordt bij 

ongeveer 13% van het aantal aanvragers weerhouden.  

 

Nadien volgen lager onderwijs voor aanvragers en onderwijs met niveau van de 3de graad (richting onbe-

kend) voor de partners.  

 

Het leeuwenaandeel van aanvragers en van de partners hebben een opleiding van maximum secundair 

onderwijs of genoten.  

 

Het onderwijsniveau van aanvrager en dat van hun partner houdt enigszins een gelijke tred. Daarenboven 

daalt het aantal cliënten/partners naarmate het hoogste opleidingsniveau toeneemt: hoe hoger de 
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scholingsgraad, hoe lager het aandeel cliënten in begeleiding. Zo beschikt circa 3 % van het aantal aanvra-

gers en partners over een opleiding van hoger of universitair niveau.  

Van meer dan 30% de aanvragers en van 45% van hun partners is hun scholingsgraad onbekend.  

 

De gegevens van 2018 zijn enigszins vergelijkbaar met die van 2015.  

 

 

2.2. SOCIAALECONOMISCHE KENMERKEN 

 Tewerkstellingssituatie van de personen in het huishouden 

 

Een huishouden is het reilen en zeilen van een woongemeenschap of huisgezin. Een huishouden bestaat uit 

de aanvrager, diens eventuele partner en mogelijks uit andere personen. De tewerkstellingssituatie van die 

personen in het huishouden wordt opgesplitst al naargelang zij werkend, niet-werkend en / of zelfstandige 

zijn. Tewerkstellingssituaties kunnen gecombineerd worden opgegeven. Zo kan bijvoorbeeld een cliënt zo-

wel als werknemer en als zelfstandige hebben gewerkt.  

 

De geregistreerde gegevens van 2018 zijn opgenomen in tabel 12. De evolutie ten opzichte van 2015 is 

tussen haakjes vermeld.  

 

Gegevens voor 2018 zijn beschikbaar van alle aanvragers (781 in totaal) en van 243 partners.  

12. TEWERKSTELLINGSSITUATIE 

Tewerkstellingssituatie % aandeel steekproef 2018 

Aanvragers 

% aandeel steekproef 2018 

Partners 

Niet – werkend 70,17 (+5,70%) 57,61 (-1,06%) 

Werknemer 31,75 (-3,52%) 29,63 (-10,37%) 

Zelfstandige 0,77 (+0,51%) 1,65 (+0,32%) 

 

Een belangrijke vaststelling is het groot aandeel niet – werkenden per huishouden. Meer dan 70% van het 

aantal aanvragers en meer dan de helft van het aantal partners werkten in 2018 niet en hebben bijgevolg 

geen inkomen uit arbeid.  

 

Amper één derde van het aantal aanvragers respondenten is als werknemer geregistreerd. Bij de partners 

is dat aandeel zelfs nog wat lager. Het aandeel zelfstandigen is in 2018, net zoals in 2015, verwaarloosbaar 

laag. De geregistreerde gegevens van 2018 zijn trouwens goed vergelijkbaar met die van 2015. Opvallende 

vaststelling is een toename van het aantal niet-werkende aanvragers. Het aandeel niet-werkende partners 

neemt in 2018 lichtjes af.  

Bij ongeveer 11% van de partners werd de vraag naar hun tewerkstellingssituatie niet beantwoord.  

 

Voor werknemers, zoals opgenomen in tabel 12, werd gepeild naar hun type arbeidscontract (zie tabel 13). 

De evolutie ten opzichte van 2015 is tussen haakjes vermeld.  
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13. TYPE ARBEIDSCONTRACT 

Type arbeidscontract  aandeel steekproef 2018 

aanvragers (%) 

aandeel steekproef 2018 

partner (%) 

Contract onbepaalde duur 59,27 (-7,89%) 76,67 (+0,81%) 

Contract bepaalde duur 16,13 (+9,12%) 21,95 (+9,31%) 

Statutair ambtenaar 1,61 (-0,97%) 0,0 (-2,30%) 

Contract als voorbereiding voor reguliere 

arbeidsmarkt(artikel 60 e.d.) 

6,05 (+0,51%) 0,0 (0,00%) 

Interimcontract 16,94 (+3,66%) 25,00 (+18,10%) 

Flexjobs 0,4 (n.b.) 2,78 (n.b.) 

Deeleconomie 0,0 (n.b.) 0,0 (n.b.) 

Studentencontract 0,0 (-0,37%) 0,0 (0%) 

Andere 2,42 (-1,64%) 15,79 (13,49%) 

 

 

De overgrote meerderheid van aanvragers, partners en andere personen in het huishouden is in 2018 te-

werkgesteld op permanente basis: bijna 60% van de aanvragers heeft een contract van onbepaalde duur 

(voor hun partners loopt dit zelfs op tot meer dan drie kwart). Tewerkstellingen van bepaalde duur (con-

tracten bepaalde duur samengeteld met interimcontracten en flexjobs) zijn vooral bij partners aanwezig: 

bij hen komt die vorm van tewerkstelling bijna voor de helft voor. Aanvragers werken minder met tijdelijke 

overeenkomsten (net meer dan 30%).  

Andere vormen van tewerkstelling zoals statutaire tewerkstelling, deeleconomie en studentencontract ko-

men niet af nauwelijks voor.  

 

In vergelijking met 2015 neemt het aandeel tewerkstellingen met een contract van onbepaalde duur bij 

aanvragers beduidend af. Tewerkstellingen voor bepaalde duur stijgen bij aanvragers met bijna 10%.  

 

Opmerkelijk is ook de toename van het aantal interimcontracten: bij partners nemen die met bijna 20% 

toe.  

 

 Vervangingsinkomens in het huishouden 

 

Vervangingsinkomsten zijn die inkomsten, die kunnen worden toegekend aan personen die niet meer kun-

nen werken ten gevolge van ziekte, ongeval, zwangerschap,… 

 

In de uitgebreide registratie worden onderstaande soorten inkomens geregistreerd:  

• Werkloosheidsuitkering; 

• Ziekte-uitkering; 

• Invaliditeitsuitkering; 

• Inkomensvervangende tegemoetkoming; 

• OCMW-uitkering (leefloon, equivalent leefloon); 

• Pensioen; 
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• Andere vervangingsinkomsten. 

 

Per geregistreerd dossier kunnen meerdere typen vervangingsinkomsten worden opgegeven.  

 

Tabel 14 geeft voor 2018 per vervangingsinkomen hun aandeel weer, zowel voor cliënt als partner. De 

evolutie ten opzichte van 2015 is tussen haakjes vermeld.  

 

Gegevens voor 2018 zijn beschikbaar van alle 781 aanvragers en 285. 

 

14. VERVANGINGSINKOMSTEN – NAARGELANG TYPE 

 
 
Meest voorkomend in 2018 bij de aanvragers is werkloosheidsuitkering, op de voet gevolgd door zowel 

invaliditeitsuitkering. Nadien volgen OCMW-uitkering en pensioen. Al die vervangingsinkomsten zijn tussen 

13 en 20% van het aantal registraties aanwezig. Ook in 2015 was werkloosheidsuitkering de meest voorko-

mende vorm van vervangingsinkomen, gevolgd door invaliditeitsuitkeringen en pensioen.  

 

De gegevens van de partners tonen een licht verschillend patroon. Bij hen komt invaliditeitsuitkering op de 

eerste plaats, gevolgd door werkloosheidsuitkering en pensioen.  

 

Opmerkelijke trend is de afname van alle vervangingsinkomsten in vergelijking met 2015. Alleen het aan-

deel invaliditeitsuitkering is in 2018 toegenomen, met amper 3% en alleen voor de aanvragers.  

 

Het aantal geregistreerde vervangingsinkomens voor de categorie ‘andere’ is erg laag.  

 

Zoals vermeld kunnen meerdere typen vervangingsinkomsten worden geregistreerd, voor zowel partner als 

aanvrager.  

 

Tabel 15 geeft voor zowel aanvrager als partner samen als afzonderlijk weer of al dan niet minstens één 

vervangingsinkomen werd geregistreerd. De evolutie ten opzichte van 2015 is tussen haakjes vermeld.   

 aandeel steekproef 2018 

aanvragers (%) 

aandeel steekproef 2018 

partners (%) 

Werkloosheidsuitkering 19,72 (-3,02) 6,79 (-3,48) 

Ziekteuitkering 10,12  (-0,22) 4,80 (-3,24) 

Invaliditeitsuitkering 19,59 (+2,66) 10,29 (-1,32)  

Inkomensvervangende tegemoetkoming 4,35 (--) 2,23 (--) 

OCMW-uitkering 13,7 (+5,17) 2,60 (-0,08) 

Pensioen 13,7 (-0,01) 5,58 (-1,56) 

Andere vervangingsinkomen 4,1 (-2,62) 1,85 (-2,61) 
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15. VERVANGINGSINKOMSTEN – NAARGELANG AANVRAGER OF PARTNER   

 % aandeel steekproef 2018 aan-

vragers 

% aandeel steekproef 2018 part-

ners 

Minstens één vervangingsinkomen 75,42 (+5,14) 31.58 (-8,15) 

Geen vervangingsinkomen 24,58 (-5,14) 68,42 (+8,15) 

Totaal 100% 100% 

 

 

Het aandeel aanvragers en / of gezinnen dat beroep doet op een vervangingsinkomen is aanzienlijk. Zo 

beroepen ongeveer drie kwart van het aantal aanvragers zich op één of andere vorm van een vervangings-

inkomen. Voor partners alleen bedraagt dit ongeveer 30%.  

 

Opvallend is in 2018 de toename van het aandeel met minstens één vervangingsinkomen voor de aanvragers. 

Bij de partners neemt dat aandeel dan weer af met ongeveer 8%. 

 

 Aanvullend inkomen in het huishouden 

 

Onder aanvullende inkomsten kunnen onderstaande soorten worden geregistreerd:  

 

• Inkomsten uit onroerende goederen; 

• Inkomsten uit onroerende goederen;  

• Tussenkomsten personen met een handicap (tussenkomsten hulpmiddelen ...); 

• Voorschotten op onderhoudsgeld; 

• Onderhoudsuitkeringen; 

• Kinderbijslagen; 

• Financiële hulp van vrienden, familie; 

• Studietoelagen; 

• OCMW – uitkering (aanvullende financiële steun …); 

• Zorgverzekering; 

• Huursubsidie en huurpremie; 

• Teruggave belastingen; 

• Andere. 

 

Per geregistreerd dossier kunnen meerdere typen aanvullende inkomsten worden opgegeven. In de bereke-

ning van de percentages wordt met de gegevens van 272 partners rekening gehouden.  

 

De evolutie ten opzichte van 2015 is tussen haakjes vermeld. 
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16. AANVULLENDE INKOMSTEN 

 aandeel steekproef 2018 

aanvragers (%) 

aandeel steekproef 2018 

partners (%) 

Inkomsten uit roerende goederen 0,00 (+0,00) 0,00 (+0,00)  

Inkomsten uit onroerende goederen 0,26 (+0,26) 0,0 (+0,00) 

Tussenkomsten personen met een 

handicap 

2,05 (+0,24) 1,15 (+1,15) 

Voorschotten op onderhoudsgeld 1,41 (+0,89) 0,38 (+0,38) 

Onderhoudsuitkeringen 3,59 (-0,54) 1,54 (+0,65) 

Kinderbijslagen 27,27 (+2,29) 20,61 (-4,39) 

Financiële hulp van vrienden, familie 5,76 (+2,27) 0,77 (-1,46) 

Studietoelagen 11,14 (+2,61) 2,7 (-0,87) 

OCMW – uitkering 11,65 (+3,38) 1,16 (-0,18) 

Zorgverzekering 4,48 (+1,25) 4,23 (+3,78) 

Huursubsidie en huurpremie 6,53 (+3,82) 0,39 (+0,39) 

Teruggave belastingen 15,11 (+1,93) 5,77 (-2,71) 

Andere 2,30 (-1,19) 1,92 (+1,03) 

 

 
Kinderbijslag is zowel in 2018 als in 2015 het meest voorkomend aanvullend inkomen en komt voor zowel 

aanvragers als partners in meer dan één vijfde van de dossiers voor.  

Dit wordt in 2018 op de voet gevolgd door teruggave van belastingen, OCMW – uitkeringen en studietoela-

gen.  

 

Overige rubrieken aanvullende inkomsten komen voor zowel aanvragers als hun partners relatief weinig 

voor.  

 

Per rubriek registeren partners beduidend minder aanvullende inkomsten in vergelijking met de aanvragers. 

 

Opvallend is de lichte toename bij het merendeel aanvullende inkomsten bij aanvragers. Bij partners is dat 

minder uitgesproken. Hoe dan ook zijn de gegevens van 2018 goed vergelijkbaar met die van 2015.  
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Zoals reeds vermeld, kunnen meerdere typen aanvullende inkomsten worden geregistreerd, afzonderlijk 

voor zowel partner als voor aanvrager. Tabel 17 geeft voor zowel aanvrager als partner weer of al dan niet 

minstens één aanvullend inkomen werd geregistreerd.  

 

Het aandeel aanvragers en / of gezinnen dat beroep doet op minstens één aanvullend inkomen is aanzien-

lijk, maar beduidend minder in vergelijking met vervangingsinkomsten.  

 

Zo doen ongeveer 53% van het aantal aanvragers alleen beroep op één of andere vorm van aanvullend 

inkomen. Voor partners alleen bedraagt dit net meer dan 30%.  

 

Daarenboven zijn de verschillen tussen 2015 en 2018 verwaarloosbaar. 

 

17. VERVANGINGSINKOMSTEN – NAARGELANG AANVRAGER OF PARTNER 

 % aandeel steekproef 2018 

aanvragers 

% aandeel steekproef 2015 

partners 

Minstens één aanvullend inkomen 53,14 (+0,71) 30,15 (-0,02) 

Geen aanvullend inkomen 46,86 (-0,71) 69,85 (+0,02) 

Totaal 100% 100% 

 

2.3. SCHULDENLAST EN SCHULDOORZAKEN 

 Aard van de schulden 

 

Eén van de voornaamste vragen in de uitgebreide registratie betreft de soort (aard van) schulden. Vanaf 

de uitgebreide registratie anno 2013 wordt een onderscheid gemaakt tussen elke soort schuld bij opstart 

van het dossiers en de laatst gekende toestand. De geregistreerde soorten zijn voor 2018 weergegeven in 

tabel 18. Al naargelang de aard van de schuld wordt die ondergebracht in de klasse kredietschuld, dagda-

gelijkse schuld, schulden ten opzichte van overheden en overige schuld.  

 

Tabel 18 geeft weer in hoeveel procent van de geregistreerde dossiers een bepaalde schuldsoort voorkomt. 

Per dossier kunnen meerdere schuldensoorten worden geregistreerd. De evolutie ten opzichte van 2015 is 

tussen haakjes vermeld. 
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18. SCHULDENSOORTEN 2018 

Soort schuld Kans op aanwezigheid in een 

dossier in 2018 (in %) bij  

opstart 

Kans op aanwezigheid in een 

dossier in 2018 (in %) laatst 

gekend 

Kredietschulden   

Kredietschulden: aankoop op afbetaling 13,70 (-2,19) 9,22 (-7,19) 

Kredietschulden: lening op afbetaling 28,94 (-3,62) 21,90 (+1,23) 

Kredietschulden: hypothecair krediet 5,63 (-0,70) 4,61 (-0,30) 

Kredietschulden: kredietopening 22,79 (-3,70) 17,41 (-0,03) 

Kredietschulden: privélening 8,45 (-1,50) 7,17 (+0,06) 

Dagdagelijkse schulden   

Financieringshuur (leasing) 0,38 (+0,38) 0,38 (+0,25) 

Huurschulden 37,64 (+5.47) 25,61 (+8,43) 

Telecomschulden 41,49 (-2,31) 26,50 (+2,99) 

Verzekeringen 12,93 (-4,38) 6,66 (-2,13) 

Gezondheidszorgschulden 48,27 (-3,15) 33,42 (+2,67) 

Alimentatie/onderhoudsgeld 5,76 (-0,05) 4,23 (+0,48) 

Strafrechtelijke boetes 31,50 (+3,46) 24,07 (+6,24) 

Nutsvoorzieningen 57,49 (-2,33) 40,85 (+6,10) 

Schoolschulden 10,76 (-1,26) 7,94 (+0,83) 

Mobiliteitsschulden 11,14 (+0,55) 7,30 (+0,06) 

Schulden t.a.v. overheden    

Fiscale schulden 41,36 (-2,31) 26,50 (+2,73) 

OCMW-schulden 31,24 (-0,03) 27,02 (+7,25) 

Sociale zekerheidsschuld 14,72 (-1,95) 11,65 (+1,70) 

Overige schulden    

Andere schulden 17,16 (-11,91) 24,20 (+8,70) 

Postorder / online aankopen 10,24 (-0,87) 6,15 (-0,31) 

Erelonen advocaat 7,94 (+0,83) 5,63 (+1,11) 

Vergoeding burgerlijke partij 5,76 (+1,50) 4,48 (+1,51) 

Gokschulden 0,51 (+0,25) 0,51 (+0,12) 
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De drie vaakst voorkomende schuldsoorten bij opstart van het dossier zijn in 2018 de volgende: 

 

Nutsvoorzieningen (57,49%); 

Gezondheidsschulden (48,27%);  

Telecomschulden (41,49%);  

 

De top 10 van die lijst wordt als volgt vervolledigd: 

 

Fiscale schulden (41,36%) 

Huurschulden (37,64%) 

Strafrechtelijke boetes (31,50%) 

OCMW – schulden (31,24%); 

Kredietschulden: leningen op afbetaling (28,94%). 

Kredietschulden: kredietopening (22,79%) 

Andere schulden (17,16%) 

 

Schulden ten gevolge van nutsvoorzieningen komt het meest voor: in 2018 neemt de kans op aanwezigheid 

in een dossier zelfs toe tot bijna 60%. Zij worden gevolgd door gezondheidszorgschulden (in bijna de helft 

van het aantal dossiers) en telecomschulden.  

 

Opmerkelijke vaststelling is dat voor het overgrote deel van de soorten schuld de kans op aanwezigheid in 

een dossier in 2018 bij opstart van dat dossier in vergelijking met 2015 lichtjes afneemt. Uitzondering 

hierop zijn huurschulden, strafrechtelijke boetes, mobiliteitsschulden, erelonen bij advocaat, vergoeding 

burgerlijke partij, gokschulden en leasingschulden: die stijgen allen met een klein percentage.  

 

Nochtans zijn er ook schulden die in vergelijking met 2015 toegenomen zijn zowel bij opstart van het dossier 

als bij de laatst gekende toestand. Dat zijn leasingschulden, huurschulden, strafrechtelijke boetes, mobi-

liteitsschulden, erelonen advocaat, vergoeding van de burgerlijke partij en gokschulden.  

 

Bijkomend wordt vastgesteld dat de geregistreerde percentages voor alle soorten schulden sterk minderen 

op het ogenblik van de laatst gekende toestand, soms tot bijna de helft.  

 

 Totaalbedrag van de schulden  

 

De uitgebreide registratie bevraagt het totaalbedrag van de schulden op twee tijdstippen: 

 

op het ogenblik dat het dossier wordt opgestart (het oorspronkelijke totaalbedrag), 

op het ogenblik van de registratie van de gegevens (de laatst gekende toestand). 

 

Deze werkwijze laat toe om een evolutie van het totaalbedrag van de schulden over die twee tijdstippen 

te kunnen duiden.  

 

Het totaalbedrag van de schulden wordt opgesplitst in oplopende klassen van € 5000 elk en is opgenomen 

in tabel 19.  

 

De evolutie ten opzichte van 2015 is tussen haakjes vermeld.  
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19. TOTAALBEDRAG VAN DE SCHULDEN – TOESTAND BIJ OPSTART VAN HET DOSSIER EN 

LAATST GEKEND   

Totaalbedrag van de schulden Totaalbedrag van de schulden 

(%) – toestand bij opstart van het 

dossier 2018 

Totaalbedrag van de schulden 

(%) - laatst gekende toestand 

2018 

Tot € 5 000 33,03 (+0,96) 61,84 (+14,07) 

 € 5 001 - € 10 000 21,13 (+0,24) 12,68 (-2,75) 

€ 10 001 - € 20 000 22,02 (+1,52) 11,91 (-5,45) 

> € 20 000 23,82 (-2,72) 13,57 (-5,87) 

 

 

In iets meer dan de helft van het aantal dossiers bedraagt het totaalbedrag van de schulden bij opstart van 

het dossier maximum € 10 000. Dit betekent meteen dat voor minder dan de helft van de dossiers dit 

totaalbedrag hoger ligt dan € 10 000. Cliënteel wordt voornamelijk geconfronteerd met lagere schuldbe-

dragen. De klasse met schulden voor een totaalbedrag tot € 5000 is in 2018 met 33% het meest vertegen-

woordigd.  

 

Die totaalbedragen van de schulden nemen in belangrijke mate af bij de laatst gekende toestand voor 

schulden hoger dan € 5001.  

 

Opmerkelijk is de verschuiving in de klasse met schulden tot € 5000 tussen het ogenblik bij opstart van het 

dossier en de laatst gekende toestand: dat aandeel is quasi verdubbeld en suggereert dat schulden op het 

ogenblik van de registratie (laatst gekende toestand) al voor een aanzienlijk deel zijn afgebouwd.  

 

Onderstaande histogrammen geven de bedragen van 2018 grafisch weer. De Y-assen van beide histogram-

men hebben dezelfde schaal om de beide totaalbedragen beter te kunnen vergelijken. Aangezien 91,55% 

van de bedragen kleiner is dan 45 000 beperken de histogrammen de schuldbedragen tot 45 000. Die tonen 

duidelijk een verschuiving aan naar kleinere schuldbedragen bij de laatst gekende toestand.  
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 Totaalbedrag van de schulden – toestand bij opstart van het dossier (2018) 

 

 

 Totaalbedrag van de schulden – laatst gekende toestand (2018) 

 

 Schuldoorzaken 

 

Eén van de meest pertinente vragen in het kader van de uitgebreide registratie betreft de oorzaken die 

aan de basis van de schulden liggen.  

 

In het bijzonder focust de uitgebreide registratie anno 2018 op schuldoorzaken. Die schuldoorzaken worden 

dieper uitgewerkt in vergelijking met de uitgebreide registraties van vorige edities.  
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In de edities van de uitgebreide registratie 2013 en 2015 werden de schuldoorzaken grondig herzien en 

samengevoegd tot vijf verschillende klassen.  

 

Die worden hieronder toegelicht:  

 

• Overlevingsschulden: schulden die gemaakt worden om te “overleven” en waarbij het inkomen niet 

toereikend is om de noodzakelijke uitgaven te kunnen bekostigen. Deze schulden komen voor bij mensen 

die leven in situaties van bestaansonzekerheid en armoede (lage lonen/vervangingsinkomens) en die 

daarom schulden maken om te voldoen aan hun basisbehoeften.  

• Overbestedingsschulden: schulden die gemaakt worden doordat meer uitgeven wordt dan er aan inko-

men voorhanden is. Die schulden ontstaan uit een overdreven consumptiepatroon waarbij veelal zelfs 

de elementaire basisbehoeften niet gedekt worden. De sociale en maatschappelijke druk om te consu-

meren wint het bij deze categorie op de weerbaarheid om “nee” te zeggen. Sommigen ontberen boven-

dien ook essentiële administratieve vaardigheden. Overbestedingsschulden worden in volgend hoodfstuk 

besproken.  

• Aanpassingsschulden: deze schulden vloeien voort uit een verandering in de levensomstandigheden met 

een daling van het inkomen of een stijging van de uitgaven tot gevolge en zonder dat het lukt om zich 

hieraan aan te passen. Ziekte, werkloosheid en (echt)scheiding, van zichzelf en/of van de partner, zijn 

binnen deze categorie de meest voorkomende oorzaken.  

• Schulden ten gevolge van psychosociale problemen: deze schulden ontstaan bij mensen met psychoso-

ciale problemen (bv. relatieproblemen, eenzaamheid,…) die geldbesteding hanteren als uitlaatklep voor 

hun problemen. Men probeert zich als het ware gelukkiger te voelen door iets te kopen. Deze compen-

satie kan verregaande gevolgen hebben en leiden tot verslavingen aan shoppen, gokken, drugs,…   Ook 

koopverslaving hoort onder deze rubriek thuis.  

• Afgeleide schulden: deze komen voort uit borgstelling of bij het achterwege blijven van (terug)betalin-

gen door personen van wie men gelden zou moeten ontvangen. De persoon komt dus in een schuldensi-

tuatie terecht door toedoen van een derde. Afgeleide schulden ‘aan een derde’ betreffen inkomsten die 

niet of onregelmatig ontvangen worden.  

 

Tabel 20 verduidelijkt voor 2018 in hoeveel procent van de dossiers een bepaalde schuldoorzaak voorkomt. 

Die wordt door de hulpverlener in geschat. Met andere woorden: als men een willekeurig dossier bekijkt, 

hoe groot is dan de kans dat daarin sprake is van een bepaalde schuldoorzaak? Per dossier kunnen meerdere 

antwoorden worden opgegeven.  

 

Opgelet: door de hertekening van de schuldoorzaken in de uitgebreide registratie 2018, zijn de verschil-

lende soorten schuld per schuldenklasse gewijzigd. Die klassen zijn, zoals hogervermeld overlevingsschul-

den, overbestedingsschulden, aanpassingsschulden, schulden ten gevolge van psycho-sociale problemen en 

afgeleide schulden. De diverse schuldenklassen zijn tussen 2015 en 2018 niet vergelijkbaar. De verschil-

lende schuldensoorten zijn tussen 2015 en 2018 wel vergelijkbaar.  

 

De vergelijking met 2015 is in tabel 20 tussen haakjes opgenomen.   
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20. SCHULDOORZAKEN 2018 

Schuldoorzaak Kans op aanwezigheid in een dossier 

in 2018 (in %) 

Overlevingsschulden  37,77 

Te laag inkomen 30,73 (-10,23) 

Onregelmatig inkomen 10,63 (-9,91) 

Aanpassingsschulden 57,87 

Ziekte cliënt 32,01 (+7,33) 

Ziekte partner 5,25 (-1,73) 

Scheiding 14,85 (-5,82) 

Overlijden partner 2,82 (+0,37) 

Verlies job aanvrager 21,64 (+10,14) 

Verlies job partner 3,64 (-0,11) 

Schulden ten gevolge van psycho-sociale problemen 40,85 

Alcohol 11,27 (-5,66) 

Drugs 7,94 (-2,40) 

Gokken 2,30 (+0,75) 

Koopverslaving 8,58 (+3,02) 

Andere 24,46 (+14,38) 

Afgeleide schulden 25,1 

Opstapeling invorderingskosten 19,97 (+5,11) 

Opstapeling nalatigheidinteresten 20,10 (+5,63) 

Andere 19,85 

Grote onvoorziene uitgaven 13,57 (+6,08) 

Zelfstandige activiteit niet meer rendabel 3,46 (+0,62) 

Andere 3,84 (-5,20) 
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De top drie van schuldoorzaken, waarvan de eerste twee in ongeveer 30% van de geregistreerde dossiers 
voorkomen, is als volgt:  
 

• Ziekte van de cliënt wordt in bijna één derde van het aantal dossiers opgegeven als schuldoorzaak;  

• Een te laag inkomen als schuldoorzaak komt op de tweede plaats met ongeveer 30% kans om te worden 

aangetroffen in een dossier; 

• Andere vormen van psychosociale problemen worden in bijna één kwart weerhouden als schuldoorzaak.  

 

Die worden op de voet gevolgd door jobverlies van de aanvrager en opstapeling van nalatigheidsinteresten, 
die beide in ongeveer één kwart van de registraties voorkomen.  
 
Opvallend is dat een te laag en/of onregelmatig inkomen (overlevingsschulden) beduidend minder voorko-
men in vergelijking met het laatste jaar van de registratie (2015).  
 
De verschillende schuldensoorten in de klasse aanpassingsschulden, in het bijzonder jobverlies van de aan-
vrager en ziekte van de cliënt scoren in 2018 dan weer merkelijk hoger. Die aanpassingsschulden komen 
veelvuldig voor: de kans dat minstens één aanpassingsschuld wordt geregistreerd bedraagt bijna 60%.  
 
Ook afgeleide schulden, zoals opstapeling van invorderingskosten en nalatigheidsinteresten komen in 2018 
meer voor in vergelijking met 2015.  
 

 Rangorde van de elementen die bijdragen tot het ontstaan van de 

schulden 

 

De uitgebreide registratie 2018 focust op schuldoorzaken en peilt onder meer naar de rangorde van die 

elementen die bijdragen tot het ontstaan van schulden. 

 

In het bijzonder wordt aan de respondent gevraagd om aan elke weerhouden schuldoorzaak een bepaalde 

rangorde te geven. Zo is '1' de belangrijkste oorzaak, '2' minder belangrijk, '3' nog minder belangrijk, enzo-

voort. Daarenboven wordt, indien ontoereikend inkomen als schuldoorzaak wordt weerhouden, verzocht 

om dat te staven door het inkomen van de cliënt/gezin te vergelijken met gangbare referentiebudgetten.  

 

Respondenten gaven voor die elementen die bijdragen tot het ontstaan van schulden rangorden van ‘1’ tot 

‘9’ aan. Meest voorkomende rangorden, van 1 tot en met 5, zijn in tabel 21 opgenomen.  

 

Peiling naar de rangorden van die elementen die bijdragen tot het ontstaan van schulden gebeurde voor-

heen niet.   
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21. RANGORDE VAN DE ELEMENTEN DIE BIJDRAGEN TOT HET ONTSTAAN VAN SCHULDEN 

 Rangorde (%) 

Schuldoorzaak 1 2 3 4 5 

Ziekte cliënt 12,95 14,17 9,58 7,83 8,06 

Ziekte partner 1,32 3,13 2,25 -- 6,45 

Scheiding 6,95 4,45 5,35 3,61 1,61 

Overlijden partner 1,56 0,82 1,13 0,60 -- 

Verlies job aanvrager 9,11 8,24 7,32 7,23 4,84 

Verlies job partner 1,32 0,82 1,41 2,41 1,61 

Onregelmatig inkomen 2,40 5,11 5,63 4,22 8,06 

Te laag inkomen 14,99 12,69 6,48 3,01 12,90 

Alcohol 5,04 3,95 3,94 3,61 3,23 

Drugs 3,00 3,29 4,23 1,20 -- 

Gokken 1,44 0,66 0,56 -- -- 

Koopverslaving 3,48 3,95 1,97 3,01 3,23 

Andere psychosociale problemen 9,83 10,05 8,73 9,64 3,23 

Opstapeling invorderingskosten 1,20 8,07 13,52 16,87 20,98 

Opstapeling nalatigheidsinteresten 0,72 5,44 13,52 25,92 19,35 

Grote onvoorziene uitgaven 3,00 6,92 7,61 7,23 1,61 

Zelfstandige activiteit niet meer rendabel 1,68 0,99 0,85 -- -- 

Andere/overige  20,01 7,25 5,92 3,61 4,84 

 

 

De top vijf in rangorde,’1’, zijnde de meest belangrijke rangorde, is als volgt:  

 

• Andere schuldoorzaken (20,01%); 

• Een te laag inkomen (14,99%);  

• Ziekte van de cliënt (12,95%); 

• Psychosociale problemen (9,83%); 

• Jobverlies van de cliënt (9,11%).  
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Tabel 21 duidt in rang 1 aan dat een te laag inkomen, ziekte van de cliënt, psychosociale problemen en 

jobverlies van de cliënt als belangrijkste schuldoorzaak of element wordt weerhouden bij het ontstaan van 

schulden, los van andere schuldoorzaken (20,01%).  

 

Opvallend zijn de opgetekende cijfers in rang 2. In rang 2 blijven immers de schuldoorzaken zoals een 

ontoereikend inkomen, ziekte van de cliënt, andere psychosociale problemen en jobverlies van cliënt meest 

voorkomend, net zoals in rang 1.  

 

Rangen 3 en 4 weerhouden op hun beurt opstapeling van nalatigheidsinteresten en opstapeling van invor-

deringskosten als meest voorkomend.  

 

Tabel nr. 21 suggereert op zijn minst dat cliënteel voornamelijk in schuldoverlast verzeilt geraakt voorna-

melijk door een ontoereikend inkomen, ziekte, psychosociale problemen en jobverlies, waarbij die als be-

langrijkst wordt ervaren.  

 

Inhoud van de cellen met “- -” duidt dat er voor dat element (schuldoorzaak) in die rangorde geen gegevens 

beschikbaar zijn.  

 

 Houding ten opzichte van geldzaken  

 

De uitgebreide registratie 2018 focust op schuldoorzaken en peilt onder meer naar het bestedingspatroon 

en de houding van het cliënteel/gezin ten opzichte van geldzaken.  

 

Die houding ten opzichte van geldzaken wordt vanuit verschillende perspectieven bekeken en bevat ook 

constructieve componenten. Hiertoe behoren “Cliënt overweegt steeds de noodzaak van een aankoop “, 

“Voor de cliënt een aankoop doet, kijkt hij/zij of dat binnen het budget valt “, om maar enkele te noemen.  

 

De houdingen ten opzichte van geldzaken zijn als gedragskenmerken opgelijst in tabel 22.  

 

Meerdere antwoorden kunnen per cliënt/gezin worden opgegeven
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22. HOUDING TEN OPZICHTE VAN GELDZAKEN  

Houding ten opzichte van geldzaken Kans op aanwezigheid in een dos-

sier in 2018 (in %) 

Cliënt overweegt steeds de noodzaak van een aankoop 30,47 

Als de cliënt geld in bezit heeft, wordt dat geld onmiddellijk 

uitgegeven 

35,47 

Voor de cliënt een aankoop doet, kijkt hij/zij of dat binnen het budget 

valt 

27,27 

Cliënt komt vaak in de verleiding om dingen te kopen 35,98 

Cliënt evalueert altijd de kenmerken / eigenschappen van een  

product alvorens dat aan te kopen 

9,99 

Levensstijl van cliënt is niet in overeenstemming met diens inkomen 

– houdt er een levensstijl op na die niet verantwoord is gelet op diens 

inkomen 

25,22 

Cliënt kijkt wat een product in een andere winkel of op het internet 

kost alvorens hij / zij dat koopt 

14,72 

Andere 3,20 

 
 

De top drie van de meest voorkomende houdingen ten opzichte van geldzaken is als volgt:  

• Cliënt komt vaak in de verleiding om dingen te kopen (35,98%);  

• Als de cliënt geld in bezit heeft, wordt dat geld onmiddellijk uitgegeven (35,47%); 

• Cliënt overweegt steeds de noodzaak van een aankoop (30,47%);  

 

Die lijst wordt vervolledigd met de houding ten opzichte van geldzaken, waarbij de cliënt kijkt of een 

aankoop binnen het budget valt (27,27%) en de levensstijl van de cliënt die niet verantwoord is gelet op 

diens inkomen (25,22%).  

 

 Overige persoonskenmerken 

 

De uitgebreide registratie 2018 focust op schuldoorzaken en peilt onder meer naar overige persoonsken-

merken, met name diegene die mede aan de basis van oorzaak van schulden kunnen liggen.  

 

Die overige persoonskenmerken zijn opgelijst in tabel 23.  
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23. OVERIGE PERSOONSKENMERKEN 2018  

Overige persoonskenmerken Kans op aanwezigheid in een 

dossier in 2018 (in %) 

Cliënt hervalt in schulden 23,56 

Cliënt heeft gebrek aan zelfvertrouwen 25,35 

Cliënt kan moeilijk of niet plannen 41,87 

Cliënt legt de schuld buiten zichzelf 25,74 

Cliënt overschat eigen mogelijkheden 24,20 

Cliënt heeft een gebrek aan elementaire vaardigheden, zoals lezen, 

schrijven en rekenen 

21,00 

Cliënt kan moeilijk overweg met digitale middelen 28,43 

Cliënt heeft een gebrek aan administratieve vaardigheden 61,59 

Cliënt heeft een gebrek aan sociale vaardigheden 19,72 

Andere 3,97 

 

 

De top vijf in overige persoonskenmerken is als volgt:  

 

• Cliënt heeft een gebrek aan administratieve vaardigheden (61,59%);  

• Cliënt kan moeilijk of niet plannen (41,87%); 

• Cliënt kan moeilijk overweg met digitale middelen (28,43%); 

• Cliënt legt de schuld buiten zichzelf (25,74%); 

• Cliënt heeft gebrek aan zelfvertrouwen (25,35%); 

 

Tabel 23 toont duidelijk aan dat overige persoonskenmerken die kunnen bijdragen in het ontstaan van 

schulden in belangrijke mate voorkomen. Bijna twee derde van het cliënteel heeft een gebrek aan admini-

stratieve vaardigheden en om en bij 40% van het cliënteel kan moeilijk of niet plannen. Ongeveer een kwart 

kan moeilijk overweg met digitale middelen en kampt met een gebrek aan zelfvertrouwen.  ,  

 

Belangrijke vaststelling ten slotte is het herval in schulden, waarmee ongeveer een kwart van het cliënteel 

kampt. Herval in schulden omvat de voorwaarde dat aan cliënt in het verleden reeds een traject schuldbe-

middeling werd aangeboden, dat toen tot een schuldenvrij leven leidde.  
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3 — Conclusie 

Dit hoofdstuk beschrijft samenvattend het profiel van het cliënteel (aanvragers en hun gezinnen) in schuld-

hulpverlening bij de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen. Tot op heden is een regi-

stratie van personen in schuldbemiddeling bij andere schuldbemiddelaars, zoals bijvoorbeeld advocaten, 

niet verplicht. Bijgevolg zijn de profielgegevens van die cliënten niet beschikbaar.  

 

Hoewel iedereen terecht kan komen bij een instelling voor schuldbemiddeling, blijkt uit de registratie dat 

bepaalde groepen extra kwetsbaar zijn inzake schuldenproblematieken.  

 

Bijna de helft van het aantal ondervraagden is alleenwonend. Samengeteld met eenoudergezinnen verte-

genwoordig en zij bijna 70% van de bevraagde populatie en vormen zij een kwetsbare groep.  

 

De gemiddelde leeftijd voor aanvragers en hun partners bedraagt respectievelijk 46 jaar en 42 jaar. Part-

ners zijn gaandeweg jonger dan hun aanvragers. De leeftijdsklasse 19 – 49 jaar vertegenwoordigt minstens 

60% van het aantal aanvragers (21 – 44 jaar voor hun partners).  

 

Landen van herkomst buiten de EU vertegenwoordigen in 2018 ongeveer 13% van de aanvragers. Voor hun 

partners bedraagt dat aandeel net iets meer: ongeveer 14%.  

 

In het kader van de bestrijding van kinderarmoede is het vermeldenswaard dat bijna één vijfde van de 

geregistreerde kinderen in de leeftijdsklasse 0-6 jaar valt. Voor de 0 tot 3 jarigen bedraagt die meer dan 

één tiende (bijna 12%). Aandacht voor die groep is belangrijk om de cirkel van de armoede van de ene 

generatie naar de volgende, te doorbreken.  

 

Opleiding, bijscholing of herscholing verkleinen duidelijk het risico om in schuldhulpverlening te belanden. 

Een aanzienlijk deel van de aanvragers en partners is laaggeschoold: maximum secundair onderwijs is met 

bijna 50% vertegenwoordiging de meest voorkomende hoogste scholingsgraad voor aanvragers. Die wordt 

gevolgd door maximum lager onderwijs voor de aanvragers.  

 

Wat de arbeidssituatie betreft, bedraagt het aandeel niet-werkenden meer dan 70% bij aanvragers. Voor 

hun partners is dit bijna 60%. net meer dan de helft. Aanvragers die inkomsten uit tewerkstelling genereren 

hebben voor ongeveer 60% een contract van onbepaalde duur – voor hun partners loopt dat op tot net iets 

meer dan drie kwart. Contracten van bepaalde duur zitten blijkbaar in de lift: voor zowel aanvragers als 

partners zijn die in vergelijking met 2015 met pakweg 10% toegenomen. Ook arbeidscontracten op interim-

basis nemen in vergelijking met 2015 bij aanvragers lichtjes toe, bij hun partners bedraagt die stijging bijna 

20%.  

 

Inkomen wordt tevens gegenereerd door middel van een vervangingsinkomen of aanvullende inkomsten. 

Werkloosheidsuitkeringen en invaliditeitsuitkeringen zijn de belangrijkste bronnen van vervangingsinkom-

sten. Drie kwart van de respondenten beschikt over minstens één vervangingsinkomen.  
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Kinderbijslagen vertegenwoordigen met meer dan één kwart de belangrijkste bron van aanvullende inkom-

sten. Net meer dan de helft van het aantal respondenten geeft aan om over minstens één aanvullend 

inkomen te beschikken.  

 

Het totaalbedrag van de schulden werd bevraagd op het ogenblik van opstart van het dossier en de laatst 

gekende toestand. Dat totaalbedrag neemt beduidend af in de loop van de hulpverlening. Het aantal dos-

siers met een schuldenlast tot € 5000 neemt op de laatst gekende toestand flink toe. Dit suggereert dat 

schulden op dat ogenblik al voor een aanzienlijk deel zijn afgebouwd.  

 

Schulden bij nutsvoorzieningen komen in bijna 60% van het aantal geregistreerde dossiers voor. Bij gezond-

heidszorgschulden bedraagt dat bijna de helft. Samen met telecomschulden vormen zij de top drie van de 

vaakst voorkomende soorten schulden. Niet alleen die voornoemde schuldensoorten, maar ook quasi ook 

alle andere geregistreerde schuldensoorten nemen af in de loop van het hulpverleningsproces.  

 

Ziekte van cliënt en een te laag inkomen worden in ongeveer één derde van het aantal registraties opge-

geven als oorzaak voor het ontstaan van schulden. Beide worden, samen met enkele andere schuldoorza-

ken, in de klasse aanpassingsschuld ondergebracht. De kans op zo een aanpassingsschuld bedraagt maar 

liefst 60%.  

Schulden ten gevolge van psychosociale problemen komen in ongeveer 40% van het aantal dossiers voor.  

 

Aan elke schuldoorzaak werd een rangorde van belangrijkheid toegekend. Een te laag inkomen, ziekte van 

de cliënt, psychosociale problemen en jobverlies van de cliënt komen niet alleen het meest voor maar 

worden bovendien als belangrijkste element bij het ontstaan van schulden weerhouden, los van andere 

schuldoorzaken.  

 

De houding van cliënteel ten opzichte van geldzaken werd onder de loep genomen. Meer dan één derde 

van het cliënteel komt vaak in de verleiding om dingen te kopen of geeft geld uit van zodra dat geld in 

bezit is. Nochtans overweegt ook ongeveer 30% van het cliënteel de noodzaak van een eventuele aankoop.  

 

Andere persoonskenmerken tonen aan dat in 60% van het aantal registraties cliënteel een gebrek heeft aan 

administratieve vaardigheden. Moeilijk of niet kunnen plannen of moeilijk overweg kunnen met digitale 

middelen komt eveneens veelvuldig voor.  

 

Belangrijke vaststelling ten slotte is het herval in schulden, waarmee ongeveer een kwart van het cliënteel 

kampt. Herval in schulden omvat de voorwaarde dat aan cliënt in het verleden reeds een traject schuldbe-

middeling werd aangeboden, dat toen tot een schuldenvrij leven leidde.  
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4 — Bijlagen uitgebreide 

registratie 

schuldbemiddeling 2018 
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4.1. GEDETAILLEERDE TABEL SCHOLINGSGRAAD 2018 

24. SCHOLINGSGRAAD AANVRAGERS EN PARTNERS (2018 EN 2015) – GEDETAILLEERD OVERZICHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 
10 De met “—” gemarkeerde cellen duiden aan dat hiervoor geen gegevens beschikbaar zijn. 

Hoogste scholingsgraad % aandeel 

steekproef 

2015 

aanvragers 

% aandeel 

steekproef 

2015 

partners 

% aandeel 

steekproef 

2018 

aanvragers 

% aandeel 

steekproef 

2018 

partners10 

Geen scholing 2,58 3.67 2,69 5,83 

Lager onderwijs 11,24 7.80 9,35 4,58 

Buitengewoon lager onderwijs 1,16 1,38 1,41 0,83 

2de graad / ASO 0,78 0,00 0,13 -- 

2e graad / TSO/KSO  2,71 1,83 2,05 0,42 

2e graad / BSO  6,68 7,80 7,81 9,17 

2e graad / richting onbekend  2,58 1,38 3,33 1,25 

3e graad / ASO 2,45 1,83 2,30 1,25 

3e graad / TSO/KSO  6,59 5,96 7,81 4,58 

3e graad / BSO 16,15 14,22 13,19 9,17 

3e graad / richting onbekend  10,08 11.01 7,94 6,67 

Buitengewoon secundair onderwijs  4,52 3.67 4,10 4,58 

Bachelor (A1 – Hoger Onderwijs) 2,45 0,46 2,56 2,92 

Master (licentiaat – Universiteit)  0,65 0,92 0,38 0,83 

Postuniversitaire studies (Universiteit ) 0,00 0,00 -- -- 

Doctor (Universiteit)  0,13 0,00 -- -- 

Onbekend 27,40 35,32 34,31 45,00 

Andere  1,55 2.75 0,64 2,92 

Totaal 100,00 100,00 100,00 100,00 
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4.2. HANDLEIDING UITGEBREIDE REGISTRATIE SCHULDBEMIDDELING 

2018 

 Achtergrond 

 

De schuldenproblematiek in Vlaanderen is maatschappelijk zonder meer relevant en treft een groot aantal ge-

zinnen. De schuldenproblematiek stijgt. Steeds meer mensen ondervinden problemen met de betaling van hun 

schulden. Om cijfergegevens hieromtrent systematisch en op een wetenschappelijk verantwoord wijze in kaart 

te brengen, moeten de erkende instellingen voor schuldbemiddeling een gestandaardiseerde registratie bijhou-

den. Deze registratie bestaat uit een jaarlijkse basisregistratie en vanaf 2008 aangevuld met een tweejaarlijkse 

uitgebreide registratie (art. 7bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997).  In toepassing 

van het Besluit van de Regering van 17 november 2017 houdende de regeling tot erkenning en subsidiëring van 

de instellingen voor schuldbemiddeling gebeurt de uitgebreide registratie in 2018 en nadien vijfjaarlijks. 

Voor de volledige tekst zie het Belgisch Staatsblad van 27 december 2017. 

 

De jaarlijkse basisregistratie bevat het aantal dossiers budget- en schuldhulpverlening waarin de instellingen 

voor schuldbemiddeling een begeleiding opnemen. Uit de basisregistratie blijkt zo dat in 2016 in totaal 59.433 

gezinnen in begeleiding waren bij een erkende instelling voor schuldbemiddeling.  

 

De uitgebreide registratie moet toelaten een meer diepgaande analyse van de schuldenproblematiek te maken. 

Door te werken met een gestandaardiseerde vragenlijst, krijgen we zicht op het profiel van cliënten van de 

erkende instellingen voor schuldbemiddeling, de omvang en aard van de schuldenlast en de geboden dienstver-

lening. Op die manier kunnen alle betrokken instanties hun preventie- en hulpverleningsbeleid effectiever orga-

niseren.  

 

In 2018 gaat de uitgebreide registratie voor de zesde keer door. De instellingen voor schuldbemiddeling moe-

ten hiervoor steekproefsgewijs voor een aantal dossiers een online vragenlijst invullen.  

 

De verzamelde cijfergegevens van zowel de basis- als de uitgebreide registratie worden door SAM, steunpunt 

Mens en Samenleving vzw gebundeld in een onderzoeksrapport, dat u kunt terugvinden op hun website (– Onder-

zoek en registratie). Vanaf 01/01/2018/ maakt het Vlaams Centrum Schuldenlast samen met Samenlevingsop-

bouw Vlaanderen, Steunpunt ExpertiseNetwerken, Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 

deel uit van SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw.  

 

 Hoe verloopt de uitgebreide registratie ? 

 

Uit de gegevens van de basisregistratie 2017 is een steekproef getrokken van de instellingen voor schuldbemid-

deling die dit jaar aan de uitgebreide registratie moeten deelnemen en het aantal te registreren dossiers. Elke 

geselecteerde instelling krijgt individueel een email met informatie rond het aantal dossiers dat de instelling 

moet registeren.  

 

Ter voorbereiding van de registratie moet uw instelling bepalen welke concrete dossiers in de uitgebreide 

registratie worden geregistreerd.  

 

De instructies hiervoor zijn opgenomen in punt 3 van deze handleiding. 

 

Voor elk van de geselecteerde dossiers dient een vragenlijst ingevuld te worden die peilt naar volgende items:
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1. De sociaal-demografische gegevens van aanvrager of gezin; 

2. De sociaaleconomische gegevens van aanvrager of gezin; 

3. De schuldenlast en schuldoorzaken van de aanvrager of gezin; 

 

Een voorbeeld van de vragenlijst is opgenomen als bijlage bij deze handleiding. 

 

Het invullen van de vragenlijst verloopt via een online toepassing. Deze toepassing zal binnenkort beschikbaar 

zijn. U wordt via email verwittigd als de toepassing beschikbaar is, en U ontvangt dan ook de nodige linken.  

 

U dient de dossiers in te brengen uiterlijk op 31 juli 2018. Toelichting bij het gebruik van de applicatie is terug 

te vinden in punt 4 van deze handleiding. 

 

 Steekproeftrekking 

 

De instellingen die moeten registreren en het aantal te registreren dossiers per instelling,  wordt bepaald door 

een steekproef op basis van de basisregistratie. Op die manier blijft de werklast voor de diensten beperkt en 

verkrijgt men toch voldoende informatie om een diepgaandere analyse van de schuldenproblematiek in Vlaan-

deren mogelijk te maken.  

 

De steekproeftrekking gebeurde op basis van de gegevens uit de basisregistratie 2017. Deze steekproeftrekking 

resulteerde in een selectie van 134 instellingen die samen 781 dossiers moeten registreren.  

 

Om een betrouwbaar beeld te krijgen, moet elk van de door uw instelling in 2017 behandelde dossiers evenveel 

kans hebben om in de steekproef weerhouden te worden. Om dit te garanderen, moet uw instelling de dossiers 

voor de uitgebreide registratie als volgt selecteren:  

 

1. Maak een lijst van alle dossiers schuldhulpverlening in 2017. Deze gegevens heeft u via de basisregistratie 

doorgegeven. Het opmaken van de lijst doet u oplopend gesorteerd op achternaam van de klant. Mocht dit 

door omstandigheden onmogelijk of te omslachtig zijn, dan is een lijst, oplopend gesorteerd op basis van 

een klantnummer tevens een aanvaardbare optie.  

 

Opgelet: op het ogenblik van de registratie dienen er schulden in het dossier aanwezig te zijn.  

 

U neemt hiervoor in de lijst enkel de dossiers op uit de volgende categorieën van de basisregistratie (zie hiervoor 

ook het formulier basisregistratie 2017): 

 

a. Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve schuldenregeling liep – subcatego-

rie: 

A.4. schuldbemiddeling (uitsluitend) 

A.5. schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 

A.6. schuldbemiddeling en budgetbeheer 

A.7. schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer  

b. Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij de 

instelling voor schuldbemiddeling is aangesteld als schuldbemiddelaar – alle subcategorieën (B.1. tot en 

met B.8) 

c. Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij 

een externe schuldbemiddelaar is aangesteld – subcategorie: 

C.4. in combinatie met schuldbemiddeling 

C.5. in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding 
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C.6. in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer 

C.7. in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer  

 

2. Nadat u de lijst heeft opgemaakt, nummert u deze lijst oplopend, beginnend met het nummer 1.  

 

U heeft deze genummerde lijst nodig om de dossiers te selecteren. U houdt deze lijst ook bij om eventueel 

later verduidelijkingen of bijkomende inlichtingen te geven. 

 

3. U ontvangt tevens een lijst met de steekproefnummers van de dossiers die u moet registreren. Als hierin 

bijvoorbeeld steekproefnummer 21is opgenomen, registreert u in de toepassing onder steekproefnummer 21 

het dossier dat in de lijst die u opstelde het nummer 21 meekreeg.  

 

Opgelet: om de volledige vragenlijst te kunnen invullen worden enkel lopende dossiers in de steekproef weer-

houden. Dit zijn dossiers waar, op het ogenblik van de registratie, nog contacten zijn met de cliënt /het gezin.  

 

Mocht blijken dat een niet lopend dossier wordt geselecteerd, dan neemt u contact op met Hans Ledegen, Staf-

medewerker Onderzoek en registratie (VZW SAM - hans.ledegen@samvzw.be  (+ 32 492 97 52 81)). Aan de 

hand van een ander steekproefnummer bezorgt hij u een ander dossier dat u kan registreren.  

 

 Registratie en gebruik van de applicatie 

25. WIJZE VAN REGISTREREN 

 

Voor zover niet anders aangegeven, registreert u de stand van zaken van het dossier op het moment van 

registratie (de op dat ogenblik laatst gekende stand van zaken). Voor een aantal items in de vragenlijst wordt 

wel gevraagd een onderscheid te maken tussen de situatie bij opstart van het dossier (bij start van de schuld-

hulpverlening) en de laatst gekende toestand. 

 

26. TOEGANG TOT DE APPLICATIE  

 

De applicatie die gebruikt wordt voor de uitgebreide registratie schuldbemiddeling is  

bereikbaar via de links die u worden bezorgd.  

 

Per dossier dat u dient te registreren zal u via mail een afzonderlijke link ontvangen.  

 

Dient uw instelling bijvoorbeeld 5 dossiers te registreren, dan ontvangt u 5 verschillende mails met één link per 

mail.  

 

Opgelet: registreer nooit meerdere dossiers tegelijk op één computer (bvb. door te werken in verschillende 

browsers)!!!  
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27. WANNEER REGISTREREN? 

 

U kunt registreren tot uiterlijk 31 juli 2018.  

 

Praktische instructies bij de online toepassing 

 

Neem zeker de vragenlijst (in bijlage) door vooraleer u de antwoorden in de applicatie invult.  

 

De meeste vragen dienen immers verplicht ingevuld te worden. Als u een verplicht antwoord niet invult, krijgt u 

hiervan een melding als u naar volgende vragen of de volgende pagina wilt navigeren.  

 

Vragen die betrekking hebben op de gegevens van de partner zijn facultatief. Als er een partner in het gezin 

aanwezig is, vult u deze in de mate van het mogelijke in. Een aantal vragen moet enkel worden ingevuld als uit 

vorige vragen blijkt dat deze van toepassing zijn.  

 

Als u bij een vraag de optie “andere” selecteert, gelieve dit indien mogelijk te specifiëren in de vraag “specifieer 

andere”. U kunt hier ook “onbekend” vermelden, als u niet over de gedetailleerde gegevens beschikt. 

 

28. VRAGEN OF PROBLEMEN ROND DE VRAGENLIJST/APPLICATIE? 

 

Hans Ledegen 

Stafmedewerker Onderzoek en registratie – VZW SAM 

hans.ledegen@samvzw.be 

+ 32 492 97 52 81 

 



 Uitgebreide registratie schuldbemiddeling 2018 - Vragenlijst 

 

29. SOCIAALDEMOGRAFISCHE KENMERKEN 

Geef de naam op van uw bestuur 

 

 

Steekproefnummer dossier 

 

Toelichting: Hier selecteert u uit de keuzelijst het steekproefnummer van het dossier dat u registreert (zie hiervoor de lijst met dossiers die uw instelling moet registreren).  

 

Postcode van de verblijfplaats van de cliënt 

 

• Postcode verblijfplaats:        Getal 

 

Toelichting: Voer de postcode van de actuele verblijfplaats van de cliënt in. Ook als de domicilie verschilt van de verblijfplaats, vult u de postcode in van de actuele 

verblijfplaats.  

 

Geboortejaar van de cliënt en diens eventuele partner 

 

• Geboortejaar cliënt:         Getal 

• Geboortejaar partner:        Getal 

 

Toelichting: Voer het geboortejaar van de cliënt en diens eventuele partner in.  



 

 

Gezinssamenstelling 

 

Alleenwonend:         Ja / Nee 

Eénoudergezin:         Ja / Nee 

Woont samen met een partner:        Ja / Nee 

Woont samen met anderen (vrienden, familie of kennissen,…):    Ja / Nee 

Andere:           Ja / Nee 

Specifieer andere:         Tekst 

 

Toelichting:  Voer de actuele gezinssamenstelling in. Normaal kiest u één van de mogelijkheden. Ook een combinatie van bijvoorbeeld éénoudergezin of samenwonend met 

partner met samenwonend met anderen is mogelijk. Als u "Andere" kiest, moet u dit specifiëren. Meerdere antwoorden kunnen worden opgegeven.  

 

Aantal personen ten laste van het huishouden (de aanvrager en partner niet meegerekend) 

 

Inwonende personen: 

 

Kinderen – permanent inwonend:       Getal 

Kinderen – niet-permanent inwonend (co-ouderschap of bilocatie):   Getal 

Volwassen familieleden (ouders, grootouders, broer/zus …):    Getal 

Andere volwassenen:        Getal 

 

Niet inwonend personen, wel ten laste: 

Kinderen (alimentatie, plaatsing …)      Getal 

Volwassen familieleden (ouders, grootouders, broer/zus …)    Getal 

Andere volwassenen (ex-partner, …)      Getal 

 

Geboortejaar van de kinderen ten laste (al dan niet inwonend): 

Kind 1:          Getal 

Kind 2:          Getal 

Kind 3:          Getal 
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Kind 4:          Getal 

Kind 5:          Getal 

Kind 6:          Getal 

Kind 7:          Getal 

Kind 8:          Getal 

Kind 9:          Getal 

Kind 10:          Getal 

 

Toelichting: Onder personen ten laste vallen alle personen waarvoor een structurele tussenkomst in de kosten van huisvesting, onderhoud, opvoeding enzovoort wordt 

verleend. Het gaat hier dus niet enkel om personen die fiscaal ten laste zijn. De tussenkomst kan zowel financieel als materieel van aard zijn, maar moet wel structureel 

(niet éénmalig of occasioneel) zijn. De cliënt en diens eventuele partner telt u hier niet mee. 

Voor inwonende kinderen maakt het niet uit of zij al dan niet gedomicilieerd zijn op het adres van de cliënt.  

Voer ook het geboortejaar van elk kind in dat ten laste is van het huishouden (al dan niet inwonend). Als er meer dan 10 kinderen zijn, beperkt u zich tot de gegevens van de 

jongste 10 kinderen.  

 

Land van herkomst van cliënt en diens eventuele partner 

 

• Land van herkomst van de moeder van de cliënt:      KEUZELIJST 

• Land van herkomst van de moeder van diens eventuele partner:   KEUZELIJST 

 

Toelichting: selecteer het land van herkomst van de moeder van de cliënt, en – in voorkomend geval, het land van herkomst van de moeder van diens eventuele partner. 

Indien U het herkomstland niet kent, selecteert U “onbekend” in de keuzelijst.  



 

Opleidingsniveau van de cliënt en diens eventuele partner 

 

• Geen scholing; 

• Lager onderwijs; 

• Buitengewoon lager onderwijs;  

• 2e graad / ASO 

• 2e graad / TSO/KSO; 

• 2e graad / BSO; 

• 2e graad / richting onbekend; 

• 3e graad / ASO; 

• 3e graad / TSO/KSO; 

• 3e graad / BSO; 

• 3e graad / richting onbekend; 

• Buitengewoon secundair onderwijs; 

• Bachelor (A1 - Hoger Onderwijs); 

• Master (licentiaat - Universiteit);  

• Postuniversitaire studies (Universiteit); 

• Doctor (Universiteit);  

• Onbekend;  

• Andere: Specifieer andere. 

 

Toelichting: Voer het hoogste diploma in dat de cliënt of diens partner behaald heeft. As u “andere” kiest, moet u specifiëren over welk diploma het gaat.



 

30. SOCIAALECONOMISCHE KENMERKEN 

Tewerkstellingssituatie van de personen in het huishouden  

 

  Cliënt Partner 

Niet-werkend  Ja / Nee Ja / Nee 

Werknemer  Ja / Nee Ja / Nee 

Zelfstandige  Ja / Nee Ja / Nee 

 

Voor werknemers – type arbeidsovereenkomsten (meerdere antwoorden zijn mogelijk)  

 

  Cliënt Partner 

Contract onbepaalde duur:  Ja / Nee Ja / Nee 

Contract bepaalde duur:  Ja / Nee Ja / Nee 

Ambtenaar (statutaire tewerkstelling):  Ja / Nee Ja / Nee 

Ambtenaar (statutaire tewerkstelling): 

(bvb. artikel 60 …) 

 Ja / Nee Ja / Nee 

Interimcontract:    Ja / Nee Ja / Nee 

Flexjobs:  Ja / Nee Ja / Nee 

Deeleconomie:  Ja / Nee Ja / Nee 

Studentencontract:  Ja / Nee Ja / Nee 

Andere:     Ja / Nee Ja / Nee 

Specifieer andere:   Tekst  
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Toelichting: Geef aan of de cliënt en diens eventuele partner in het huishouden al dan niet werken als werknemer of zelfstandige. Voor werknemers geeft u hier ook informatie 

over de aard van de tewerkstelling.  

 

Totale netto-inkomsten uit arbeid (laatst gekend) 

 

  Cliënt Partner 

Vaste maandelijks inkomsten (loon, maaltijdcheques,.. ):  Getal 

 

Getal 

Onregelmatige inkomsten (13de maand, vakantiegeld,   

eindejaarspremie,…): 

 Getal Getal 

 

Toelichting: Geef hier een inschatting van het maandelijks netto inkomen uit arbeid. U maakt een onderscheid tussen de vaste maandelijkse inkomsten (loon, maaltijdcheques, 

...) en de onregelmatige inkomsten (dertiende maand, eindejaarspremie, vakantiegeld, ecocheques ...). Ook de onregelmatige inkomsten berekent u op maandbasis. 

Voorbeeld: een jaarlijks vakantiegeld van 700 euro en een jaarlijkse eindejaarspremie van 500 euro, vormt samen 100 euro op maandbasis (1.200 euro op jaarbasis gedeeld 

door 12). 

 

Vervangingsinkomens (tegemoetkomingen) (laatst gekend)  

 

  Cliënt Partner 

Werkloosheidsuitkering:  Ja / Nee Ja / Nee 

Ziekte-uitkering (tijdelijke arbeidsongeschiktheid):  Ja / Nee Ja / Nee 

Invaliditeitsuitkering:  Ja / Nee Ja / Nee 

FOD uitkering:  Ja / Nee Ja / Nee 

Ziekte-uitkering:    Ja / Nee Ja / Nee 

Inkomensvervangende tegemoetkoming:  Ja / Nee Ja / Nee 
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OCMW – uitkering: leefloon, equivalent leefloon:  Ja / Nee Ja / Nee 

Pensioen:  Ja / Nee Ja / Nee 

Andere:     Ja / Nee Ja / Nee 

Specifieer andere:   Tekst  

 

Toelichting: Geef aan over welke vervangingsinkomsten de cliënt en diens eventuele partner in het huishouden beschikken. Als u "Andere" kiest, moet u specifiëren over welk 

type inkomen het gaat.  

 

Meerdere antwoorden kunnen worden opgegeven.  

 

Totale netto-inkomsten uit vervangingsinkomens (tegemoetkomingen)  (laatst gekend) 

 

  Cliënt Partner 

Vaste maandelijks inkomsten:  Getal 

 

Getal 

Onregelmatige inkomsten (maandbasis):  Getal 

 

Getal 

 

Toelichting: Geef hier een inschatting van het maandelijks netto inkomen uit vervangingsinkomens. Maak een onderscheid tussen de vaste maandelijkse inkomsten (werkloos-

heidsuitkering, pensioen ...) en eventuele onregelmatige inkomsten (bijv. vakantiegeld gepensioneerde). 

De onregelmatige inkomsten rekent u om tot een bedrag op maandbasis (geraamd bedrag op jaarbasis gedeeld door 12).



 

Aanvullende inkomens (tegemoetkomingen) in het huishouden  

 

  Cliënt Partner 

Inkomsten uit roerende goederen:   Ja / Nee Ja / Nee 

Inkomsten uit onroerende goederen:   Ja / Nee Ja / Nee 

Tussenkomsten personen met een handicap: 

(Persoonsvolgende financiering, tussenkomsten hulpmiddelen ...)  

 Ja / Nee Ja / Nee 

Voorschotten op onderhoudsgeld:   Ja / Nee Ja / Nee 

Onderhoudsuitkeringen:   Ja / Nee Ja / Nee 

Kinderbijslagen:  Ja / Nee Ja / Nee 

Financiële hulp van vrienden, familie, …::  Ja / Nee Ja / Nee 

Studietoelagen :   Ja / Nee Ja / Nee 

OCMW – uitkering (aanvullende financiële steun …):   Ja / Nee Ja / Nee 

Zorgverzekering:   Ja / Nee Ja / Nee 

Huursubsidie en huurpremie:  Ja / Nee Ja / Nee 

Teruggave belastingen:  Ja / Nee Ja / Nee 

Andere:     Ja / Nee Ja / Nee 

Specifieer andere:   Tekst 

 

 

 

Toelichting: Geef aan over welke aanvullende inkomsten de cliënt, diens partner of andere personen in het huishouden beschikken.  Als u "Andere" kiest, moet u specifiëren 

over welk type inkomen het gaat.  

 

Meerdere antwoorden kunnen worden opgegeven.  
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Totale netto-inkomsten uit aanvullende inkomens (tegemoetkomingen) (laatst gekend) 

 

  Cliënt Partner 

Vaste maandelijks inkomsten:  Getal 

 

Getal 

Onregelmatige inkomsten (schooltoelage, 

Teruggave belastingen, …):  

 Getal 

 

Getal 

 
 

Toelichting: Geef hier een inschatting van het maandelijks netto inkomen uit aanvullende inkomens. Maak een onderscheid tussen de vaste maandelijkse inkomsten (kinder-

bijslag, alimentatie, huursubsidie ...) en eventuele onregelmatige inkomsten (bijvoorbeeld: studietoelage, verwarmingstoelage, teruggaven belastingen ...). De onregelmatige 

inkomsten rekent u om tot een bedrag op maandbasis (geraamd bedrag op jaarbasis gedeeld door 12).



SCHULDENLAST 

Aard van de schulden en het bedrag 

 

  Bij opstart dossier Zoals nu gekend 

kredietschulden - aankoop op afbetaling:  Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

kredietschulden - lening op afbetaling:  Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

kredietschulden - hypothecair krediet:  Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

kredietschulden - kredietopening:   Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

kredietschulden - privélening:   Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

financieringshuur (leasing):  Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

huurschulden:  Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

telecomschuldentelefoon, gsm, internet,  

televisie:     

 Ja / Nee & bedrag Ja / Nee & bedrag 

verzekeringen:  Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

gezondheidszorgschulden:    Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

alimentatie/onderhoudsgeld:  Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 
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strafrechtelijke boetes, parkeerboetes,   

administratieve boetes,  minnelijke schikking, GAS …:  

 Ja / Nee & bedrag Ja / Nee & bedrag 

vergoeding aan de burgerlijke partij:  Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

fiscale schulden:  Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

schoolschulden:  Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

OCMW-schulden:    Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

nutsvoorzieningen: elektriciteit, aardgas, water:  Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

sociale zekerheidsschulden:  Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

erelonen advocaat:  Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

gokschulden:    Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

mobiliteitsschulden (onderhoud / aanschaf auto …):  Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

postorder / online aankopen:  Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

andere:     Ja / Nee & bedrag 

 

Ja / Nee & bedrag 

specifieer andere:   Tekst  

 

Toelichting: Geef aan welke schulden het gezin heeft en vermeld telkens het verschuldigd bedrag. U registreert de toestand zowel bij opstart van het dossier als de laatst 

gekende situatie. Als u "andere schulden" kiest, moet u specifiëren over welke schuld het gaat. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.  
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Opmerking - er is sprake van een ‘schuld’:  

 

• Voor eenmalige aankopen wanneer een vordering niet of niet volledig betaald werd binnen een termijn van één maand na het verstrijken van de vervaldag; 

• Voor periodieke afbetalingen is er sprake van een schuld wanneer minstens twee termijnbedragen na het verstrijken van de vervaldag niet of onvolledig betaald werden. 

 

Totaalbedrag van de schulden 

 

Oorspronkelijk totaalbedrag van de schulden bij opstart van het dossier:   Getal 

Laatst gekend totaalbedrag van de schulden:      Getal 

 

Toelichting: Vul hier het totaalbedrag van de schulden in. Onder ‘oorspronkelijk totaalbedrag’ wordt de schuldenlast genoteerd bij opstart van de schuldhulpverlening.  Onder 

'laatst gekend' registreert u de schuldenlast zoals die nu bekend is. 

 

 

31. SCHULDOORZAKEN 

Welke van onderstaande elementen dragen volgens u bij tot het ontstaan van de schulden? 

 

• Ziekte van cliënt leidt tot minder inkomsten en / of erg hoge medische uitgaven; 

• Ziekte van partner van cliënt leidt tot minder inkomsten en / of erg hoge medische uitgaven; 

• Echtscheiding leidt tot terugval van inkomsten;  

• Overlijden van de partner van de cliënt leidt tot terugval in inkomsten;  

• Jobverlies van cliënt en / of diens partner leidt tot vermindering van het gezinsinkomen;  

• Jobverlies van partner van cliënt en / of diens partner leidt tot vermindering van het gezinsinkomen;  

• Cliënt en / of diens partner heeft af te rekenen met onregelmatige inkomsten;  

• Het inkomen van de cliënt is ontoereikend; 

• Cliënt spendeert veel geld aan zijn / haar alcoholverslaving;  

• Cliënt spendeert veel geld aan zijn / haar drugsverslaving; 

• Cliënt spendeert veel geld aan zijn / haar gokverslaving; 

• Cliënt spendeert veel geld aan zijn / haar koopverslaving;  
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• Cliënt heeft af te rekenen met andere vormen van verslaving of psychosociale problemen: specifieer die. 

• Invorderingskosten stapelen zich op en verhogen het totaalbedrag aan schulden;  

• Nalatigheidsinteresten stapelen zich op en verhogen het totaalbedrag aan schulden;  

• Cliënt wordt geconfronteerd met onvoorziene hoge uitgaven; 

• De zelfstandige activiteit van de cliënt is niet meer rendabel, bijvoorbeeld door tegenvallende inkomsten en / of vermindering van opdrachten;  

• Andere elementen dragen bij tot het ontstaan van schulden: specifieer die 

 

Toelichting: duid die elementen aan die volgens u in het ontstaan van schulden bijdragen. Gebruik hiervoor wel een rangorde: zo is '1' de belangrijkste oorzaak, '2' minder 

belangrijk, '3' nog minder belangrijk. Hiervoor dubbelklikt of "klikt-en-sleept" u items van de linkerlijst naar de rechterlijst. Zet in de rechterlijst de items op volgorde van 

belangrijkheid.  

 

Indien "ontoereikend inkomen" als antwoord wordt weerhouden, gebruikt u de referentiebudgetten. Die werden in een afzonderlijk document aan uw bestuur overgemaakt.  

 

Als u bij deze de laatste optie “Andere elementen selecteert” dient u dat in de volgende vraag “Specifieer andere” te duiden. U kunt hier ook “onbekend” vermelden, als u 

niet over de gedetailleerde gegevens beschikt.  

 

Gedragskenmerken van de cliënt – bestedingspatroon en houding ten aanzien van geldzaken  

 

• Cliënt overweegt steeds de noodzaak van een aankoop; 

• Als de cliënt geld in bezit heeft, wordt dat geld onmiddellijk uitgegeven; 

• Voor cliënt een grote aankoop doet, kijkt hij / zij of dat binnen het budget valt; 

• Cliënt komt vaak in de verleiding om dingen te kopen;  

• Cliënt evalueert altijd de kenmerken / eigenschappen van een product alvorens dat aan te kopen;  

• Levensstijl van cliënt is niet in overeenstemming met diens inkomen – houdt er een levensstijl op na die niet verantwoord is gelet op diens inkomen. 

• Cliënt kijkt wat een product in een andere winkel of op het internet kost alvorens hij / zij dat koopt; 

• Andere. 

 

Toelichting: Duid aan welke van bovenstaande kenmerken de cliënt typeren.  U doet dit door het desbetreffende kenmerk aan te vinken / aan te klikken. Meerdere antwoorden 

kunnen worden opgegeven.  

 

Als u bij deze de laatste optie “Andere” selecteert, gelieve dit indien mogelijk te specifiëren (in  de volgende vraag “Specifieer andere”). U kunt hier ook “onbekend” 

vermelden, als u niet over de gedetailleerde gegevens beschikt 
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Overige persoonskenmerken 

 

• Cliënt hervalt in schulden 

• Cliënt heeft gebrek aan zelfvertrouwen; 

• Cliënt kan moeilijk of niet plannen; 

• Cliënt legt de schuld buiten zichzelf; 

• Cliënt overschat eigen mogelijkheden; 

• Cliënt heeft een gebrek aan elementaire vaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen; 

• Cliënt kan moeilijk overweg met digitale middelen;  

• Cliënt heeft een gebrek aan administratieve vaardigheden;  

• Cliënt heeft een gebrek aan sociale vaardigheden;  

• Andere. 

 

Toelichting: Duid aan welke van bovenstaande kenmerken de cliënt typeren. U doet dit door het desbetreffende kenmerk aan te vinken / aan te klikken. Meerdere antwoorden 

kunnen worden opgegeven. Herval van schulden omvat de voorwaarde dat aan cliënt in het verleden reeds een traject schuldbemiddeling werd aangeboden, die toen tot een 

schuldenvrij leven leidde.  

 

Als u bij deze de laatste optie “Andere” selecteert, gelieve dit indien mogelijk te specifiëren (in  de volgende vraag “Specifieer andere”). U kunt hier ook “onbekend” 

vermelden, als u niet over de gedetailleerde gegevens beschikt. 
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4.3. PROTOCOL STEEKPROEFTREKKING UITGEBREIDE REGISTRATIE 
SCHULDBEMIDDELING 2018 

 Doelstelling  

 

De schuldenproblematiek in Vlaanderen is maatschappelijk zonder meer relevant. groeit. Steeds meer men-

sen ondervinden problemen met de betaling van hun schulden. Dat is de ervaring van alle erkende instel-

lingen voor schuldbemiddeling. Om cijfergegevens hieromtrent systematisch en op een wetenschappelijke 

verantwoorde wijze in kaart te brengen, registreert het Vlaams Centrum Schuldenlast sinds 2007 jaarlijks 

het aantal dossiers budget- en schuldhulpverlening van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in 

Vlaanderen. Anno 2018 zijn in Vlaanderen 322 instellingen voor schuldbemiddeling erkend, waarvan 306 

OCMW’s, 11 CAW’s en 4 OCMW-verenigingen.  

Die erkende instellingen voor schuldbemiddeling zijn ertoe gehouden om hun jaarlijkse gegevens betref-

fende het aantal dossiers budgethulpverlening en schuldhulpverlening (schuldbemiddeling en collectieve 

schuldenregeling) aan het Vlaams Centrum Schuldenlast via een basisregistratie over te maken. Vanaf 

01/01/2018/ maakt het Vlaams Centrum Schuldenlast samen met Samenlevingsopbouw Vlaanderen, 

Steunpunt ExpertiseNetwerken, Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk deel uit van 

SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw.  

Aanvullend aan de basisregistratie werd vanaf 2008 gestart met een tweejaarlijkse uitgebreide registratie. 

Deze bevraging gebeurt bij wijze van steekproef en heeft als doel een analyse te maken van het profiel van 

het cliënteel van de diensten schuldbemiddeling. De gestandaardiseerde vragenlijst, die voor dit doel ge-

bruikt wordt, is als bijlage aan dit document toegevoegd en peilt per dossier naar volgende items:  

 

• De sociaaldemografische gegevens van aanvrager of gezin; 

• De sociaaleconomische gegevens van aanvrager of gezin; 

• De schuldenlast, de hoogte van het leefgeld en schuldoorzaken van de aanvrager of gezin. 

 

 De populatie 

 

Het totaal aantal geregistreerde gezinnen budgethulpverlening en schuldhulpverlening van de OCMW’s, de 

CAW’s en de OCMW-verenigingen bedraagt 59.909. De bron van dit cijfer is de basisregistratie 2017. Aan-

gezien de gestandaardiseerde vragenlijst peilt naar onder meer schuldoorzaak en schuldenlast, worden 

vanuit de basisregistratie 2017 slechts die gezinnen weerhouden waarbij schuldhulpverlening werd aange-

boden. Dit aantal gezinnen is N, de populatie en bedraagt 35.615.  

 

 Berekening van de steekproefgrootte 

 

Bij de berekening van de steekproefgrootte (n) wordt rekening gehouden met N, zijnde het aantal gezinnen 

(elementen) in de populatie, een betrouwbaarheidsinterval van 95 %, een foutenmarge van 3,5 % en een 

maximale variantie. Het betrouwbaarheidsinterval van 99% werd gebruikt in de vroegere uitgebreide regi-

straties – om de werklast voor de erkende instellingen voor schuldbemiddeling binnen de perken te houden 

werd het betrouwbaarheidsinterval voor de uitgebreide registratie 2015 herleid tot 95%. Met behulp van de 

steekproefcalculator (beschikbaar op de website http://www.steekproefcalculator.com/steekproefcalcu-

lator.htm) wordt de steekproefgrootte (n) berekend (n = 768). Deze steekproefcalculator werd tevens bij 

de uitgebreide registraties van de voorbije jaren gebruikt.  
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 Type steekproef 

 

De methode van gestratifieerde steekproeftrekking met systematic sampling wordt bij deze survey ge-

bruikt. Hierbij wordt de populatie wordt verdeeld in H (h: 1, …, H) verschillende strata of groepen die 

elkaar niet overlappen. Het voordeel van een gestratifieerde steekproef in vergelijking met een ‘simple 

random sampling’ is dat: 

 

• De precisie kan toenemen, m.a.w. de standaardafwijking per variabele verkleint waardoor  betrouw-

baarheidsintervallen kleiner worden; 

• Schattingen van parameters mogelijk zijn voor elk stratum apart;  

• Deze techniek in deze survey niet meer moeite kost als een ‘simple random sampling’.  

 

Om te bepalen op welke manier de populatie verdeeld wordt in strata wordt veelal  ‘by convenience’ 

gewerkt. Na overleg met de beleidsgroep ‘registratie’ werd overeengekomen om voor de verdeling in strata 

twee criteria te hanteren.  

Het eerste criterium is geografisch: de populatie wordt verdeeld over de verschillende Vlaamse provincies 

. Die provincies zijn Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. De gege-

vens van CAW Brussel, dat actief is in Brussel en door Vlaanderen erkend is, werden opgenomen bij die van 

de provincie Vlaams Brabant.  

Het tweede criterium is de grootte van elke instelling: een instelling is ‘groot’ of klein’ al naargelang het 

aantal gezinnen waaraan schuldhulpverlening werd aangeboden. Dit criterium is onder punt 5 (“Uitwerking 

van de toewijzing van de instellingen en steekproefelementen over de verschillende strata”) verder uit-

gewerkt.  

 

Om de representativiteit van de survey te bewaren, dienen per provincie zowel grote als kleine instellingen 

in de steekproef voor te komen. De populatie N wordt dus verdeeld in 5 (provincies) *2 (grootten) = 10 

strata (H=10). 

 

 Toewijzing van de instellingen en steekproefelementen over de 

verschillende strata 

 

Vooraleerst wordt het aantal gezinnen waarbij schuldhulpverlening werd aangeboden (N = 35.615) gesplitst 

over de verschillende provincies. Die opsplitsing is hieronder uitgewerkt:  

 

Provincie  Antwerpen:     6.642 

Provincie  Limburg:        4.203 

Provincie  Oost - Vlaanderen:    9.625 

Provincie  Vlaams - Brabant:      4.022 

Provincie  West - Vlaanderen:   11.123 

 

Vervolgens wordt per provincie wordt een aparte steekproefgrootte ni (i = 1, … 5) berekend op basis van 

een proportionele toewijzing. De steekproefgrootte ni  houdt per provincie rekening met het aantal ge-

zinnen waarbij schuldhulpverlening werd aangeboden, de steekproefgrootte (n = 768) en de populatie (N = 

35.615). De uitwerking van de aparte steekproefgrootte per provincie volgt hieronder:  

 

Provincie Antwerpen (N = 6.642):    n1 =  768*(6.642/35.615)   = 143 

Provincie Limburg (N = 4.203):    n3 =  768*(4.203/35.615) =  91 

Provincie Oost - Vlaanderen (N = 9.625):   n4 =  768*(9.625/35.615)  = 208 

Provincie Vlaams - Brabant (N = 4.022):   n2 =  768*(4.022/35.615) =  87 
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Provincie West - Vlaanderen (N = 11.123):  n5 =  768*(11.123/35.615)  =  240 

 

Nadien worden per provincie de instellingen aflopend geordend op basis van het aantal gezinnen waarbij 

schuldhulpverlening werd aangeboden. We verwijzen vervolgens naar de uitgewerkte tabellen op de vol-

gende bladzijden van dit protocol. Voor elke provincie is een aparte tabel uitgewerkt.   

 

Kolom A geeft de naam weer van de instelling.  

 

Kolom B geeft het aantal gezinnen waarbij schuldhulpverlening werd aangeboden weer per instelling.  

 

Kolom C geeft het naar boven afgeronde aantal dossiers, berekend op basis van proportionele toewij-

zing, weer dat elke instelling dient te registreren. Dit aantal wordt berekend door het aantal te registreren 

dossiers per provincie te vermenigvuldigen met het cijfer van kolom B en te delen door het totaal aantal 

dossiers in die provincie. De berekende aantallen worden in eerste orde gebruikt om een instelling als 

groot of klein te definiëren. Een instelling is groot (stratum 1) indien ze minstens 5 dossiers dient te regis-

teren en klein (stratum 2) in het andere geval.  

 

Kolom H geeft het aantal dossiers weer dat in de steekproef zal worden weerhouden, zowel in stratum 

1 als in stratum 2. Voor stratum 1 bevat kolom H dezelfde gegevens als kolom C en bepaalt meteen het 

aantal dossiers dat elke instelling zal moeten registreren.  

 

Voor stratum 2 wordt een andere werkwijze gevolgd. 

 

Rekening houdend met het feit dat een instelling, indien ze in de steekproef wordt weerhouden, minstens 

4 dossiers dient te registeren, dienen uit stratum 2 een aantal instellingen te worden ‘getrokken’.  

 

Om te bepalen welke instellingen uit stratum 2 geselecteerd worden, wordt de volgende werkwijze ge-

bruikt:  Aangezien ni per provincie werd berekend en alle schuldhulpverleningsdossiers van de grote instel-

lingen in de steekproef werden weerhouden, is het aantal steekproefelementen voor stratum 2 het verschil 

tussen beide. Dit is ‘# dossiers in steekproef (theoretisch)’ voor stratum 2. Het aantal instellingen in stratum 

2 dat in de steekproef dient te worden opgenomen wordt berekend door ‘# dossiers in steekproef (theore-

tisch)’ voor stratum 2 te delen door 4. Het naar boven afgeronde quotiënt is weergegeven als ‘# instellingen 

in steekproef (theoretisch)’ voor stratum 2.  

 

In kolommen E en F wordt het interval van het aantal schuldhulpverleningsdossiers per instelling van stra-

tum 2 cumulatief weergegeven. Bijvoorbeeld, de eerste instelling van stratum 2 van de provincie Antwer-

pen is ‘OCMW Zwijndrecht’. Kolom E geeft de waarde 0 weer,  kolom F geeft het totale aantal schuldhulp-

verleningsdossiers weer van ‘OCMW Zwijndrecht’. De volgende instelling is ‘CAW Antwerpen’. Kolom E geeft 

voor deze instelling de waarde (+1) van kolom F van het vorige record weer, kolom F is de som van kolom 

E en het aantal schuldhulpverleningsdossiers van ‘CAW Antwerpen’. Deze procedure gaat door tot uitputting 

van de lijst. De waarden in kolommen E en F worden gebruikt om op basis van ‘systematic sampling’ de 

instellingen te selecteren die in de steekproef zullen worden weerhouden.  

 

Vervolgens wordt een steekproefinterval k berekend, weergegeven als ‘stepsize’. De stepsize wordt bere-

kend door ‘# dossiers basisregistratie‘ in stratum 2 te delen door ‘# instellingen in steekproef (theoretisch)’ 

in stratum 2 en vervolgens af te ronden.    

Een willekeurig getal j (random nummer met uniforme verdeling ) wordt uit het interval [1, k] gegeneerd.  

De waarde van dit random nummer bepaalt welke als eerste instelling ‘getrokken’ wordt. Vervolgens wor-

den die instellingen op basis van de berekende waarden  j, j + k, j + 2k, j + 3k, ...  j + (n-1)k  gekozen. 

Deze waarden verschijnen in kolom G. Kolom H in stratum 2 geeft de waarde 4 weer voor elke in kolom G 
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geselecteerde instelling. Het aantal instellingen uit stratum 2 dat geselecteerd werd, is weergegeven als 

‘# instellingen in steekproef (na correctie)’.  

Het ‘# dossiers in steekproef (na correctie)’ in stratum 2 is de som van de waarden van kolom H en is 

uiteraard  een veelvoud van vier.  

Dat sommige instellingen geen dossiers dienen te registreren mag geen probleem zijn aangezien uitspraken 

op provinciaal niveau gebeuren in plaats van op gemeentelijk niveau. Zodoende dient zeker niet elke in-

stelling te worden geselecteerd.    

 

Oversampling en undersampling ontstaat door afrondingen maar mag door de minimale afwijking geen pro-

bleem zijn. 

 

 

Hans Ledegen 

Stafmedewerker onderzoek en registratie VZW SAM  

  



66 / 70 Cijfers- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en/of schuldhulpverlening anno 2018 

 

 

Stratum 1 B C D E F G H

OCMW Antwerpen 1078 24 Groot 24

CAW Antwerpen 381 9 Groot 9

OCMW Brasschaat 234 6 Groot 6

OCMW Geel 220 5 Groot 5

Stratum 2

OCMW Lier 180 4 Klein 0 180 92 4

OCMW Laakdal 178 4 Klein 181 359 281 4

OCMW Mol 168 4 Klein 360 528 470 4

OCMW Kontich 161 4 Klein 529 690 659 4

OCMW Boom 144 4 Klein 691 835 0

OCMW Brecht 143 4 Klein 836 979 848 4

OCMW Schoten 141 4 Klein 980 1121 1037 4

OCMW Sint-Katelijne-Waver 128 3 Klein 1122 1250 1226 4

OCMW Nijlen 127 3 Klein 1251 1378 0

OCMW Arendonk 125 3 Klein 1379 1504 1415 4

OCMW Zandhoven 120 3 Klein 1505 1625 1604 4

OCMW Herselt 116 3 Klein 1626 1742 0

OCMW Willebroek 115 3 Klein 1743 1858 1793 4

CAW De Kempen 113 3 Klein 1859 1972 0

OCMW Turnhout 111 3 Klein 1973 2084 1982 4

OCMW Putte 105 3 Klein 2085 2190 2171 4

OCMW Kasterlee 100 3 Klein 2191 2291 0

OCMW Essen 98 3 Klein 2292 2390 2360 4

OCMW Mechelen 97 3 Klein 2391 2488 0

OCMW Zwijndrecht 97 3 Klein 2489 2586 2549 4

OCMW Meerhout 94 3 Klein 2587 2681 0

OCMW Hemiksem 92 2 Klein 2682 2774 2738 4

OCMW Wuustwezel 90 2 Klein 2775 2865 0

OCMW Herentals 89 2 Klein 2866 2955 2927 4

OCMW Balen 88 2 Klein 2956 3044 0

OCMW Westerlo 78 2 Klein 3045 3123 3116 4

OCMW Mortsel 74 2 Klein 3124 3198 0

OCMW Lille 69 2 Klein 3199 3268 0

OCMW Heist-Op-Den-Berg 67 2 Klein 3269 3336 3305 4

OCMW Hoogstraten 66 2 Klein 3337 3403 0

OCMW Wommelgem 61 2 Klein 3404 3465 0

OCMW Edegem 58 2 Klein 3466 3524 3494 4

OCMW Olen 58 2 Klein 3525 3583 0

OCMW Bornem 57 2 Klein 3584 3641 0

OCMW Kapellen 57 2 Klein 3642 3699 3683 4

OCMW Sint-Amands 56 2 Klein 3700 3756 0

OCMW Beerse 52 2 Klein 3757 3809 0

CAW Boom Mechelen Lier 51 2 Klein 3810 3861 0

OCMW Borsbeek 50 2 Klein 3862 3912 3872 4

OCMW Berlaar 48 2 Klein 3913 3961 0

OCMW Niel 47 2 Klein 3962 4009 0

OCMW Stabroek 46 1 Klein 4010 4056 0

OCMW Grobbendonk 44 1 Klein 4057 4101 4061 4

OCMW Lint 43 1 Klein 4102 4145 0

OCMW Malle 43 1 Klein 4146 4189 0

Welzijnszorg Kempen 42 1 Klein 4190 4232 0

OCMW Puurs 39 1 Klein 4233 4272 4250 4

OCMW Ravels 37 1 Klein 4273 4310 0

OCMW Wijnegem 37 1 Klein 4311 4348 0

OCMW Retie 34 1 Klein 4349 4383 0

OCMW Bonheiden 33 1 Klein 4384 4417 0

OCMW Zoersel 33 1 Klein 4418 4451 4439 4

OCMW Merksplas 32 1 Klein 4452 4484 0

OCMW Kalmthout 31 1 Klein 4485 4516 0

OCMW Dessel 30 1 Klein 4517 4547 0

OCMW Rijkevorsel 30 1 Klein 4548 4578 0

OCMW Vosselaar 25 1 Klein 4579 4604 0

OCMW Hulshout 23 1 Klein 4605 4628 4628 4

OCMW Schelle 23 1 Klein 4629 4652 0

OCMW Boechout 22 1 Klein 4653 4675 0

OCMW Herenthout 22 1 Klein 4676 4698 0

OCMW Ranst 22 1 Klein 4699 4721 0

OCMW Aartselaar 17 1 Klein 4722 4739 0

OCMW Oud-Turnhout 17 1 Klein 4740 4757 0

OCMW Duffel 16 1 Klein 4758 4774 0

OCMW Baarle-Hertog 9 1 Klein 4775 4784 0

OCMW Rumst 7 1 Klein 4785 4792 0

OCMW Hove 3 1 Klein 4793 4796 0

OCMW Schilde 0 0 Klein 4797 4797 0

OCMW Vorselaar 0 0 Klein 4798 4798 0

Stratum 1 Stratum 2 Totaal

# instellingen 4 70 74

# dossiers basisregistratie 2017 1913 4729 6642

# instellingen in steekproef (theoretisch) 4 25 29

# instellingen in steekproef (na correctie) 4 25 29

# dossiers in steekproef (theoretisch) 44 99 143

# dossiers in steekproef (na correctie) 44 100 144

Random number generator = 92

Stepsize = 189
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Stratum 1 B C D E F G H

OCMW Hasselt 420 10 Groot 10

OCMW Genk 322 7 Groot 7

OCMW Bilzen 310 7 Groot 7

OCMW Maasmechelen 304 7 Groot 7

OCMW Maaseik 213 5 Groot 5

Stratum 2

OCMW Tessenderlo 152 4 Klein 0 152 144 4

Welzijnsregio Noord-Limburg 146 4 Klein 153 299 0

OCMW Beringen 135 3 Klein 300 435 332 4

OCMW Heusden-Zolder 135 3 Klein 436 571 520 4

CAW Limburg 122 3 Klein 572 694 0

OCMW Herk-De-Stad 118 3 Klein 695 813 708 4

OCMW Houthalen-Helchteren 117 3 Klein 814 931 896 4

OCMW Neerpelt 104 3 Klein 932 1036 0

OCMW Hamont-Achel 98 3 Klein 1037 1135 1084 4

OCMW Dilsen-Stokkem 96 3 Klein 1136 1232 0

OCMW Zonhoven 96 3 Klein 1233 1329 1272 4

OCMW Meeuwen-Gruitrode 92 2 Klein 1330 1422 0

OCMW Kinrooi 88 2 Klein 1423 1511 1460 4

OCMW Lommel 85 2 Klein 1512 1597 0

OCMW Opglabbeek 85 2 Klein 1598 1683 1648 4

OCMW Tongeren 78 2 Klein 1684 1762 0

OCMW Zutendaal 73 2 Klein 1763 1836 1836 4

OCMW Bocholt 71 2 Klein 1837 1908 0

OCMW Bree 69 2 Klein 1909 1978 0

OCMW Voeren 63 2 Klein 1979 2042 2024 4

OCMW Lanaken 57 2 Klein 2043 2100 0

OCMW Overpelt 55 2 Klein 2101 2156 0

OCMW Leopoldsburg 50 2 Klein 2157 2207 0

OCMW Peer 47 2 Klein 2208 2255 2212 4

OCMW Diepenbeek 41 1 Klein 2256 2297 0

OCMW Hechtel-Eksel 39 1 Klein 2298 2337 0

OCMW Borgloon 37 1 Klein 2338 2375 0

OCMW Wellen 36 1 Klein 2376 2412 2400 4

OCMW Sint-Truiden 35 1 Klein 2413 2448 0

OCMW As 33 1 Klein 2449 2482 0

OCMW Gingelom 32 1 Klein 2483 2515 0

OCMW Halen 29 1 Klein 2516 2545 0

OCMW Lummen 27 1 Klein 2546 2573 0

OCMW Hoeselt 21 1 Klein 2574 2595 2588 4

OCMW Kortessem 21 1 Klein 2596 2617 0

OCMW Riemst 19 1 Klein 2618 2637 0

OCMW Nieuwerkerken 12 1 Klein 2638 2650 0

OCMW Alken 11 1 Klein 2651 2662 0

OCMW Heers 5 1 Klein 2663 2668 0

OCMW Ham 4 1 Klein 2669 2673 0

Stratum 1 Stratum 2 Totaal

# instellingen 5 40 45

# dossiers basisregistratie 2017 1569 2634 4203

# instellingen in steekproef (theoretisch) 5 14 19

# instellingen in steekproef (na correctie) 5 14 19

# dossiers in steekproef (theoretisch) 36 55 91

# dossiers in steekproef (na correctie) 36 56 92

Random number generator = 144

Stepsize = 188
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Stratum 1 B C D E F G H

OCMW Gent 1662 36 Groot 36

CAW Oost-Vlaanderen 563 13 Groot 13

OCMW Oudenaarde 550 12 Groot 12

OCMW Sint-Niklaas 510 12 Groot 12

OCMW Dendermonde 406 9 Groot 9

OCMW Aalst 387 9 Groot 9

OCMW Beveren 366 8 Groot 8

OCMW Berlare 342 8 Groot 8

OCMW Ninove 314 7 Groot 7

OCMW Geraardsbergen 304 7 Groot 7

OCMW Wetteren 279 7 Groot 7

OCMW Ronse 268 6 Groot 6

OCMW Deinze 233 6 Groot 6

OCMW Lokeren 227 5 Groot 5

OCMW Zottegem 190 5 Groot 5

Stratum 2

OCMW Lede 184 4 Klein 0 184 23 4

Vereniging Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland 149 4 Klein 185 334 225 4

OCMW Eeklo 146 4 Klein 335 481 427 4

OCMW Hamme 133 3 Klein 482 615 0

OCMW Zulte 133 3 Klein 616 749 629 4

OCMW Kruibeke 131 3 Klein 750 881 831 4

OCMW Buggenhout 129 3 Klein 882 1011 0

OCMW Denderleeuw 125 3 Klein 1012 1137 1033 4

OCMW Merelbeke 105 3 Klein 1138 1243 1235 4

OCMW Wichelen 95 3 Klein 1244 1339 0

OCMW Lierde 85 2 Klein 1340 1425 0

OCMW Maldegem 84 2 Klein 1426 1510 1437 4

OCMW Nazareth 81 2 Klein 1511 1592 0

OCMW Aalter 80 2 Klein 1593 1673 1639 4

OCMW Herzele 74 2 Klein 1674 1748 0

OCMW Wachtebeke 69 2 Klein 1749 1818 0

OCMW Kluisbergen 68 2 Klein 1819 1887 1841 4

OCMW Temse 66 2 Klein 1888 1954 0

OCMW Zele 63 2 Klein 1955 2018 0

OCMW Sint-Gillis-Waas 57 2 Klein 2019 2076 2043 4

OCMW Stekene 53 2 Klein 2077 2130 0

OCMW Gavere 51 2 Klein 2131 2182 0

OCMW Erpe-Mere 49 2 Klein 2183 2232 0

OCMW Waasmunster 49 2 Klein 2233 2282 2245 4

OCMW De Pinte 48 2 Klein 2283 2331 0

OCMW Waarschoot 48 2 Klein 2332 2380 0

OCMW Brakel 47 2 Klein 2381 2428 0

OCMW Zelzate 47 2 Klein 2429 2476 2447 4

OCMW Assenede 46 1 Klein 2477 2523 0

OCMW Laarne 45 1 Klein 2524 2569 0

OCMW Nevele 43 1 Klein 2570 2613 0

OCMW Destelbergen 42 1 Klein 2614 2656 2649 4

OCMW Sint-Laureins 41 1 Klein 2657 2698 0

OCMW Sint-Martens-Latem 39 1 Klein 2699 2738 0

OCMW Zomergem 38 1 Klein 2739 2777 0

OCMW Knesselare 31 1 Klein 2778 2809 0

OCMW Evergem 29 1 Klein 2810 2839 0

OCMW Moerbeke 29 1 Klein 2840 2869 2851 4

OCMW Haaltert 27 1 Klein 2870 2897 0

OCMW Lovendegem 23 1 Klein 2898 2921 0

OCMW Zingem 21 1 Klein 2922 2943 0

OCMW Lebbeke 18 1 Klein 2944 2962 0

Welzijnsband Meetjesland 18 1 Klein 2963 2981 0

OCMW Kaprijke 17 1 Klein 2982 2999 0

OCMW Oosterzele 16 1 Klein 3000 3016 0

OCMW Kruishoutem 13 1 Klein 3017 3030 0

OCMW Maarkedal 12 1 Klein 3031 3043 0

OCMW Zwalm 10 1 Klein 3044 3054 3053 4

OCMW Lochristi 9 1 Klein 3055 3064 0

OCMW Melle 7 1 Klein 3065 3072 0

OCMW Horebeke 1 1 Klein 3073 3074 0

OCMW Sint-Lievens-Houtem 0 0 Klein 3075 3075 0

OCMW Wortegem-Petegem 0 0 Klein 3076 3076 0

Stratum 1 Stratum 2 Totaal

# instellingen 15 53 68

# dossiers basisregistratie 2017 6601 3024 9625

# instellingen in steekproef (theoretisch) 15 15 30

# instellingen in steekproef (na correctie) 15 16 31

# dossiers in steekproef (theoretisch) 150 58 208

# dossiers in steekproef (na correctie) 150 64 214

Random number generator = 23

Stepsize = 202
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Stratum 1 B C D E F G H

OCMW Leuven 298 7 Groot 7

OCMW Tienen 297 7 Groot 7

Stratum 2

OCMW Aarschot 154 4 Klein 0 154 144 4

OCMW Sint-Pieters-Leeuw 140 4 Klein 155 295 0

OCMW Asse 133 3 Klein 296 429 324 4

OCMW Herent 120 3 Klein 430 550 504 4

CAW Brussel 118 3 Klein 551 669 0

OCMW Kortenberg 106 3 Klein 670 776 684 4

OCMW Zaventem 104 3 Klein 777 881 864 4

OCMW Halle 102 3 Klein 882 984 0

OCMW Vilvoorde 97 3 Klein 985 1082 1044 4

OCMW Zemst 89 2 Klein 1083 1172 0

OCMW Diest 88 2 Klein 1173 1261 1224 4

OCMW Beersel 87 2 Klein 1262 1349 0

OCMW Dilbeek 86 2 Klein 1350 1436 1404 4

OCMW Linkebeek 81 2 Klein 1437 1518 0

OCMW Opwijk 81 2 Klein 1519 1600 1584 4

OCMW Machelen 79 2 Klein 1601 1680 0

OCMW Galmaarden 78 2 Klein 1681 1759 0

OCMW Gooik 71 2 Klein 1760 1831 1764 4

OCMW Bever 67 2 Klein 1832 1899 0

CAW Oost-Brabant 66 2 Klein 1900 1966 1944 4

OCMW Tielt-Winge 63 2 Klein 1967 2030 0

OCMW Ternat 61 2 Klein 2031 2092 0

OCMW Wezembeek-Oppem 60 2 Klein 2093 2153 2124 4

OCMW Huldenberg 59 2 Klein 2154 2213 0

OCMW Geetbets 58 2 Klein 2214 2272 0

OCMW Grimbergen 58 2 Klein 2273 2331 2304 4

OCMW Linter 55 2 Klein 2332 2387 0

OCMW Wemmel 54 2 Klein 2388 2442 0

OCMW Overijse 53 2 Klein 2443 2496 2484 4

OCMW Lubbeek 51 2 Klein 2497 2548 0

OCMW Londerzeel 50 2 Klein 2549 2599 0

OCMW Holsbeek 47 2 Klein 2600 2647 0

OCMW Scherpenheuvel-Zichem 47 2 Klein 2648 2695 2664 4

OCMW Sint-Genesius-Rode 47 2 Klein 2696 2743 0

OCMW Zoutleeuw 44 1 Klein 2744 2788 0

OCMW Oud-Heverlee 42 1 Klein 2789 2831 0

OCMW Rotselaar 39 1 Klein 2832 2871 2844 4

OCMW Keerbergen 34 1 Klein 2872 2906 0

OCMW Kampenhout 32 1 Klein 2907 2939 0

OCMW Kapelle-op-den-Bos 32 1 Klein 2940 2972 0

OCMW Boortmeerbeek 31 1 Klein 2973 3004 0

OCMW Haacht 31 1 Klein 3005 3036 3024 4

OCMW Lennik 31 1 Klein 3037 3068 0

OCMW Steenokkerzeel 31 1 Klein 3069 3100 0

OCMW Glabbeek 29 1 Klein 3101 3130 0

OCMW Bierbeek 25 1 Klein 3131 3156 0

OCMW Hoeilaart 25 1 Klein 3157 3182 0

OCMW Liedekerke 25 1 Klein 3183 3208 3204 4

OCMW Merchtem 25 1 Klein 3209 3234 0

OCMW Tremelo 25 1 Klein 3235 3260 0

OCMW Affligem 23 1 Klein 3261 3284 0

OCMW Boutersem 20 1 Klein 3285 3305 0

OCMW Drogenbos 19 1 Klein 3306 3325 0

CAW Halle - Vilvoorde 18 1 Klein 3326 3344 0

OCMW Roosdaal 17 1 Klein 3345 3362 0

OCMW Kraainem 16 1 Klein 3363 3379 0

OCMW Tervuren 16 1 Klein 3380 3396 3384 4

OCMW Bekkevoort 15 1 Klein 3397 3412 0

OCMW Begijnendijk 14 1 Klein 3413 3427 0

OCMW Meise 14 1 Klein 3428 3442 0

OCMW Pepingen 12 1 Klein 3443 3455 0

OCMW Bertem 11 1 Klein 3456 3467 0

OCMW Kortenaken 11 1 Klein 3468 3479 0

OCMW Herne 10 1 Klein 3480 3490 0

OCMW Hoegaarden 0 0 Klein 3491 3491 0

Stratum 1 Stratum 2 Totaal

# instellingen 2 65 67

# dossiers basisregistratie 2017 595 3427 4022

# instellingen in steekproef (theoretisch) 2 19 21

# instellingen in steekproef (na correctie) 2 19 21

# dossiers in steekproef (theoretisch) 14 73 87

# dossiers in steekproef (na correctie) 14 76 90

Random number generator = 144

Stepsize = 180
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Stratum 1 B C D E F G H

OCMW Oostende 1612 35 Groot 35

OCMW Kortrijk 1112 24 Groot 24

OCMW Brugge 847 19 Groot 19

OCMW Roeselare 503 11 Groot 11

OCMW Blankenberge 469 11 Groot 11

OCMW Ingelmunster 407 9 Groot 9

OCMW Waregem 358 8 Groot 8

OCMW Izegem 287 7 Groot 7

OCMW Ieper 259 6 Groot 6

OCMW Kuurne 254 6 Groot 6

OCMW Wervik 253 6 Groot 6

OCMW Harelbeke 246 6 Groot 6

OCMW Wevelgem 238 6 Groot 6

OCMW Middelkerke 218 5 Groot 5

OCMW Bredene 200 5 Groot 5

OCMW Menen 193 5 Groot 5

OCMW Koksijde 188 5 Groot 4

Stratum 2

OCMW Poperinge 178 4 Klein 0 178 111 4

OCMW Zwevegem 170 4 Klein 179 349 316 4

OCMW Torhout 166 4 Klein 350 516 0

OCMW Mesen 135 3 Klein 517 652 521 4

OCMW Tielt 130 3 Klein 653 783 726 4

OCMW Meulebeke 125 3 Klein 784 909 0

OCMW Deerlijk 124 3 Klein 910 1034 931 4

OCMW Nieuwpoort 119 3 Klein 1035 1154 1136 4

OCMW Oostkamp 109 3 Klein 1155 1264 0

CAW Noord-West-Vlaanderen 105 3 Klein 1265 1370 1341 4

OCMW Houthulst 102 3 Klein 1371 1473 0

OCMW Wingene 96 3 Klein 1474 1570 1546 4

CAW Zuid-West-Vlaanderen 96 3 Klein 1571 1667 0

OCMW Diksmuide 91 2 Klein 1668 1759 1751 4

OCMW Hooglede 86 2 Klein 1760 1846 0

OCMW Veurne 85 2 Klein 1847 1932 0

OCMW Knokke-Heist 80 2 Klein 1933 2013 1956 4

OCMW Anzegem 78 2 Klein 2014 2092 0

OCMW Kortemark 75 2 Klein 2093 2168 2161 4

OCMW Langemark-Poelkapelle 74 2 Klein 2169 2243 0

OCMW Avelgem 68 2 Klein 2244 2312 0

OCMW Ledegem 65 2 Klein 2313 2378 2366 4

OCMW Ichtegem 61 2 Klein 2379 2440 0

OCMW Jabbeke 59 2 Klein 2441 2500 0

OCMW Zonnebeke 58 2 Klein 2501 2559 0

OCMW Moorslede 57 2 Klein 2560 2617 2571 4

OCMW Oudenburg 57 2 Klein 2618 2675 0

OCMW Alveringem 56 2 Klein 2676 2732 0

OCMW Ardooie 55 2 Klein 2733 2788 2776 4

OCMW Damme 53 2 Klein 2789 2842 0

CAW Centraal-West-Vlaanderen 53 2 Klein 2843 2896 0

OCMW Zedelgem 52 2 Klein 2897 2949 0

OCMW Oostrozebeke 49 2 Klein 2950 2999 2981 4

OCMW Wielsbeke 48 2 Klein 3000 3048 0

OCMW Koekelare 46 1 Klein 3049 3095 0

OCMW Lichtervelde 44 1 Klein 3096 3140 0

OCMW Staden 44 1 Klein 3141 3185 0

OCMW Gistel 43 1 Klein 3186 3229 3186 4

OCMW Heuvelland 43 1 Klein 3230 3273 0

OCMW Ruiselede 43 1 Klein 3274 3317 0

OCMW Spiere-Helkijn 38 1 Klein 3318 3356 0

OCMW Dentergem 28 1 Klein 3357 3385 0

OCMW De Haan 26 1 Klein 3386 3412 3391 4

OCMW De Panne 26 1 Klein 3413 3439 0

OCMW Pittem 24 1 Klein 3440 3464 0

OCMW Zuienkerke 19 1 Klein 3465 3484 0

OCMW Beernem 18 1 Klein 3485 3503 0

OCMW Vleteren 14 1 Klein 3504 3518 0

OCMW Lo-Reninge 7 1 Klein 3519 3526 0

OCMW Lendelede 1 1 Klein 3527 3528 0

Stratum 1 Stratum 2 Totaal

# instellingen 17 50 67

# dossiers basisregistratie 2017 7644 3479 11123

# instellingen in steekproef (theoretisch) 17 17 34

# instellingen in steekproef (na correctie) 17 17 34

# dossiers in steekproef (theoretisch) 173 67 240

# dossiers in steekproef (na correctie) 173 68 241

Random number generator = 111

Stepsize = 205


