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Schulden als structureel en 
maatschappelijk probleem



Structureel en maatschappelijk probleem

•Maatschappelijke tendensen

• Het duurt gemiddeld 5 jaar vooraleer iemand financiële hulp zoekt!

• Toenemende complexiteit in dossiers

• De EISB rapporteren “overlevingsschulden” als grootste schuldoorzaak 

in de registratiecijfers van 2021

• De EISB rapporteren een divers(er) profiel

• Tendens naar meer “onbemiddelbaren”

• De impact van sociale voordelen is vaak onvoldoende + non-take up 

door structurele drempels

• Te kort aan betaalbare (sociale) huisvesting



Wat kan je als eerstelijnswerker 
doen voor iemand met schulden?



Een menswaardig inkomen (proberen) bekomen

• Overzicht in budget creëren

• Het besteedbare inkomen verhogen

− Brede rechtenverkenning

− Besparingsmogelijkheden onderzoeken
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Het belang van een menswaardig inkomen

•Gevolgen van een langdurig tekort aan geld

• Schaarste

• Chronische stress

• Gezondheidsproblemen

• Schaamte

• Sociale uitsluiting
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Overzicht creëren

•Budgetoverzicht 

• Inkomsten/uitgaven

• Digitaal of op papier

• Een systeem dat werkt voor de cliënt

•Budgetplanning

• Tools/apps die werken voor de cliënt

− Tool jaarkalender

− Budgetplan BIZ Oost-Vlaanderen

•Budgetbepaling

• Referentiebudgetten

− Menswaardig budget

− Afhankelijk van gezinscontext

− Budgetcalculator 

18/11/2022

https://www.financieelredzaam.be/_files/ugd/a37556_5e766b887f574aedaa316f513a9129c4.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.bizoostvlaanderen.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimages%2F2019%2520financieel%2520overzicht.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://remipro.be/remi/calculator/index.php


Budgetoverzicht
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Budgetbepaling
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Budgetbepaling
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Besparingsmogelijkheden onderzoeken

• Bevraag en erken de besparingstips zij al 

toepassen

• Zoek samen naar bijkomende opties



Budgetbepaling
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Het besteedbare inkomen verhogen
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•Grote uitgavenposten

• Energie

− Veranderen van energieleverancier: V-Test – VREG

• Telecom

− Meest voordelige abonnementsformule: beste tarief

•Brede rechtenverkenning

• Grote non-take up 

• Handig overzicht via financieel redzaam.be 

• Regionale website (Antwerpen Stad, Brussel…)

https://vtest.vreg.be/
https://www.bestetarief.be/#/home
https://www.financieelredzaam.be/rechten-uitputten


Brede rechtenverkenning
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Wat als er schulden zijn?

• Inschatten of een schuld een dringende actie vereist

• Opgelet voor schulderkenning 

• Do’s en don’ts
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Inschatten of een schuld actie vereist 
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Minnelijke invordering 

• Aanmaning tot het betalen van schulden zonder dat de 

rechtbank betrokken is 

• Schuldeiser doet dit meestal zelf, maar kan ook een advocaat, 

gerechtsdeurwaarder of notaris inschakelen

• Aanmaningsbrieven sturen, contact opnemen via de telefoon…

• Geen dwangmaatregelen zoals loonbeslag 

• Wat mag een schuldeiser niet doen? - Eerste Hulp Bij Schulden
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http://www.eerstehulpbijschulden.be/schulden-wat-nu/wat-kan-een-schuldeiser-doen/minnelijke-invordering/wat-mag-een-schuldeiser-niet-doen


Wat kan je als hulpverlener doen bij minnelijke 
invordering?

• Reageer steeds op een aanmaning!

−Neem contact op met de schuldeiser

−Vraag verduidelijking

• Betwist

• Probeer een realistisch (!) afbetaalplan af te spreken

• Leg eventueel uit dat er betalingsproblemen zijn
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Opgelet voor schulderkenning 

• Vraag een bewijs of overzicht van de schulden op bij de 

schuldeisers

• Zorg ervoor dat je geen schulderkenning doet als je contact 

opneemt! 

• Neem daarom altijd de volgende zin op in het brief- of mailverkeer 

met schuldeisers: Ik bezorg u dit schrijven met alle voorbehoud van 

recht en zonder nadelige erkentenis.
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Gerechtelijke invordering

• Als een aanmaning zonder gevolg blijft, stapt een schuldeiser 

naar de rechtbank 

• Vonnis van de rechtbank (of een andere akte) → beslag op loon, 

auto, huis, spullen…

• Uitvoering door een gerechtsdeurwaarder: kosten lopen op!

• Opgelet voor overheidsschulden (belastingen, NMBS, De Lijn…): 

geen vonnis nodig  
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http://www.eerstehulpbijschulden.be/schulden-wat-nu/wat-kan-een-schuldeiser-doen/gerechtelijke-invordering/zonder-vonnis


Wat kan je als hulpverlener doen bij gerechtelijke 
invordering?

• Grijp in bij aanmaningsbrieven en probeer gerechtelijke 

invordering te vermijden

• Vraag raad bij een erkende instelling voor schuldbemiddeling of 

een andere professioneel (advocaat)

• Overleg met je client en neem samen contact

• Weet dat rechters vaak afbetalingen toestaan ook al weigerde de 

schuldeiser dat!
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Do’s en don’ts

• Start nooit een afbetalingsplan vooraleer je een duidelijk 

budgetoverzicht hebt

• Stel geen afbetalingsplan op voor schulden uit een 

consumentenkrediet 

• Stuur geen brieven uit eigen naam naar de schuldeiser 

• Zie je het bos door de bomen niet? Verwijs door naar een 

gespecialiseerde dienst 
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Wat als de schuldenlast te groot of 
complex is? 



Doorverwijzen naar een OCMW of CAW

• Budgetbegeleiding

• Budgetbeheer 

• Schuldbemiddeling

• (De opstart van) een collectieve schuldenregeling 
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Budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling
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Collectieve schuldenregeling
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Vragenronde
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Bedankt!
Aurélie Smets

Tanne Somers


