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Welkomstwoord 
 
Namens Centrum Kauwenberg, De Springplank, Onder Ons en het Vlaams Netwerk heet ik u 
graag welkom op het dialoogmoment Stop Schulden Nu. Jullie hebben het misschien al wel 
gemerkt maar dit dialoogmoment is ietsje anders dan een gewoon forum. Het is er namelijk 
gekomen op initiatief van drie lokale verenigingen: Centrum Kauwenbeg uit Antwerpen, De 
Springplank uit Sint-Niklaas en Onder Ons uit Sint-Truiden.  
 
Drie jaar geleden startte Centrum Kauwenberg met het dossier ‘Schuldbemiddeling 
Ontoereikend’. Daaruit bleek dat er heel wat knelpunten naar voren kwamen met 
schuldbemiddelng en collectieve schuldenregeling in het bijzonder. Daarom is Cnetrum 
Kauwenberg vorig jaar gestart met het dossier schone lei en krijtje, waarbij ze bij 
verenigingen in gans Vlaanderen zijn langsgeweest om te peilen naar schuldhulpverlening… 
maar waarbij er ook werd gezocht naar alternatieven die mensen in armoede kunnen 
helpen, voor tijdens en na hun schuldbemiddeling 
Tijdens die tocht hebben ze ook andere verenigingen leren kennen die ook een dossier 
hadden rond schulden, zoals Onder Ons en De Springplank. Samen met hen, is het idee 
ontstaan om een dialoogdag te organiseren met alle betrokken actoren van 
schuldbemiddeling.  
 
Ik ben dan ook blij om jullie te mogen ontvangen op dit dialoogmoment ‘Stop Schulden Nu’. 
Doel van deze dag is in verschillende werkgroepen vanuit de knelpunten aanbevelingen te 
verzamelen vanuit mensen in armoede naar het beleid toe en naar de verschillende actoren. 
We geven elke werkgroep daarom ook een spaarvarken mee, daar moeten jullie de 
belangrijkste aanbevelingen instoppen. In de namiddag koppelen we de 
beleidsaanbevelingen dan terug aan het grote publiek gaan we in gesprek met de 
verschillende actoren die aanwezig waren. Op het einde houden we ook nog een kort 
actiemoment waarbij we onze eisen willen duidelijk maken op de Groenplaats, om het 
zichtbaar te maken voor de buitenwereld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Getuigenissen 
 

 Getuigenis Maryse 
 

Sint-Truiden, 7 december 2009 

 

Aan minister van Welzijn 

Jo Vandeurzen 

 

Beste minister, 

 

Dit is het verhaal van mijn ex-vrouw. Ik heb zelf geen schulden, maar ik wil u toch graag dit verhaal 

vertellen. Wij hadden een leven zonder veel zorgen en schulden samen met ons gezin. Ze dacht dat ze 

alleen beter af was, er zouden geen beperkingen meer zijn, niemand zou haar controleren, ze zou aan 

niemand uitleg verschuldigd zijn, ze zou vrij zijn. Ze is samen met de vier kinderen weggegaan bij mij. 

Ze wou bewijzen dat ze niemand nodig had dat ze het wel alleen aankon. Maar dat bleek moeilijker 

dan ze gedacht had. Feesten met vrienden en vriendinnen weggaan wanneer ze wou, terug jong en 

vrij zijn. Niemand controleerde haar nog of had iets te zeggen over haar leven, haar doen en laten. Ze 

kon alles aan! 

 

De zoektocht naar een woning voor een alleenstaande vrouw met vier kinderen was niet evident. Bij 

het woningfonds was het tot drie jaar wachten en op de privémarkt viel het te duur uit, maar het 

lukte wel. Ze vergat ook rekeningen te betalen, de deurwaarder kwam de eerste keer op bezoek. De 

huur kon niet meer betaald worden en mijn ex-vrouw en de vier kinderen werden uit het huis gezet 

door de deurwaarder. Er moest terug opnieuw een woning gezocht worden. Toen begon de ellende 

pad goed. De verslaving sloeg toe, medicijnen en pijnstillers, slaapmiddelen, pepmiddelen,… Noem 

maar op. De ene depressie volgde de andere op, met de nodige pillen. De rekeningen werden weer 

niet betaald en er stonden weer deurwaarders en schuldeisers aan de deur. De echtscheiding werd 

intussen uitgesproken en de inboedel werd verdeeld. Deurwaarders werden op afstand gehouden met 

de belofte dat als de woning verkocht was, mijn ex-vrouw de schulden wel zou aanzuiveren. Van het 

geld van de verkoop van het huis, heeft ze niet veel gezien. De deurwaarders hebben het meeste in 

beslag genomen. De overschot moest rap opgedaan worden want anders was dat ook nog weg.  

 

Weer een uitzetting, het werd al een gewoonte, de derde al op drie jaar tijd. Het enige wat overbleef 

en altijd hetzelfde was, waren de schulden en de brieven tot betaling. Door deze moeilijkheden vergat 

mijn ex-vrouw op controle te gaan bij het ziekenfonds. Drie maanden te laat en dus geen 

invaliditeitsuitkering meer. Geen stempelgeld omdat ze die maand niet was gaan stempelen. Nergens 

inkomen meer, alleen het kindergeld van de kinderen en het onderhoudsgeld. De schulden stapelden 

zich op. De jeugdrechter ging zich ook nog met de zaak bemoeien, zeker met de vier kinderen. Er was 

geen verbetering en de kinderen werden geplaatst. Later werden ze aan mij toegewezen. Ze voelde 

zich even bevrijd, maar dat was van korte duur. Volgens haar zou niemand met haar willen leven. Ze 

werd dakloos, zonder huis, inkomen, kinderen, man en vrienden. 

 

Als laatste redmiddel ging ze naar het OCMW voor leefloon, maar dat viel ook niet mee. De 

hulpverleners stelden vragen over had verleden, had ze schulden of wat? Toen vielen de lijken uit de 



kast. Gas, elektriciteit, water, huur… De hulpverleners raadden haar aan, nee verplichten haar, om in 

schuldbemiddeling te gaan anders werd ze niet verder geholpen. Dat was niet de bedoeling. Ze 

bemoeiden zich te veel met haar leven. Maar nood breekt wet. 

 

Mijn ex-vrouw is toen ook ziek geworden, de diagnose kanker. Er kwamen nog meer kosten bij. 

Langzaamaan groeide bij haar het besef dat haar leven naar zijn einde liep. De kanker kon niet 

gestopt worden. Ze wou alles goed maken bij de drie kinderen. Ondertussen was één zoon overleden. 

Ze hoopte deze zoon terug te zien in het volgende leven. Ze heeft zelf die beslissing genomen. 

Niemand heeft daar iets in meebeslist. Mijn ex-vrouw is overleden in Sint-Truiden. Wij hebben de 

plooien glad gestreken voor ze stierf. Waarom nog ruzie op het einde? 

Mijn vader heeft haar ook bezocht in het ziekenhuis. Gelukkig heeft hij de Dela-verzekering laten 

doorlopen. De crematie werd betaald en ze werd bijgezet in het columbarium samen met onze zoon. 

Laat haar nu maar rusten in vrede.  

 

Mijn kinderen dachten dat, nu hun moeder overleden was, de schulden verdwenen zouden zijn, maar 

niets is minder waar. De kinderen werden aangeschreven door de deurwaarders om de schuld van 

hun moeder te betalen. De kinderen hebben toen gebeld naar de begeleider van hun moeder en die 

zei hen dat hij zijn afrekening zou maken en dat daarmee de zaak afgehandeld was. Ze hadden zo 

veel vragen en stonden daarmee op straat. Ik ben toen ingesprongen en gaf hen de raad om de 

erfenis te weigeren. Zij hebben dan inlichtingen gevraagd en ik had gelijk. Ze konden de erfenis 

weigeren. Dat moest wel in Leuven gebeuren en het koste 50 euro. Het lukte, maar viel hen heel 

zwaar. Vooral omdat de kinderen geen persoonlijke spullen van hun moeder mochten aanvaarden. 

Als ze iets persoonlijks zouden aannemen of weghalen uit de studio van mijn ex-vrouw, zou de erfenis 

aanvaardt worden. Mijn kinderen en ik vragen om hier iets aan te doen zodat de nabestaanden wat 

herinneringen aan hun dierbare overledene kunnen hebben? 

 
 
 

 Getuigenis Anneke 
 
Ik ben op vrijwillige basis met budgetbeheer begonnen. Bij het OCMW. Ik was daar heel content. Ik 

kon goed praten met mijn maatschappelijk werker. Ze was ook voor veel rede vatbaar. Als ik eens iets 

extra nodig had voor bijvoorbeeld Sinterklaas of Kerstmis, dan kreeg ik dat. Zij had daar alle begrip 

voor. Ik kon ook altijd bij haar terecht. Ze overliep met mij geregeld de afbetalingen om te zien hoe 

ver ik stond. Maar op een bepaald moment had ik teveel schulden en kon ik niet onder schuldbeheer 

blijven. Er moest een advocaat ingeschakeld worden voor de collectieve. Mijn maatschappelijk werker 

heeft mijn dossier meegegeven en heeft voor mij een advocaat gezocht. 

 
Naar die advocaat ben ik alleen moeten gaan. Het was van in het begin een zeer slecht contact. Hij 

heeft zelf bepaald wat ik nog kreeg en wat hij voor mij nog ging betalen. Zo heeft hij de familiale 

verzekering opgezegd, de brandverzekering opgezegd. Ik heb vier opgroeiende jongens, dus zonder 

familiale, was dat wel een risico. Na enkele maanden heeft één van mijn zonen per ongeluk tegen een 

geparkeerde auto gereden met zijn fiets. Ik heb dan wel alles uit eigen zak kunnen betalen, want de 

familiale was opgezegd. De schoolkosten werden in het begin zeer moeilijk betaald , er volgden altijd 



verschillende aanmaningen vanuit de school. Dat was erg vervelend, want ze spraken mij dan altijd 

daarop aan aan de schoolpoort. 

 

Als ik heb wil bellen, kan ik hem nooit bereiken. Steeds opnieuw bellen kost ook een handvol geld voor 

mij. In het begin heeft hij ook de distributie niet betaald, met vier jongens thuis op een klein 

appartementje, is dat niet te doen zonder tv. Ik heb hem op die drie jaar nauwelijks kunnen spreken.  

Vorige zomer heb ik dan eindelijk mijn eerste overzicht gekregen van mijn betalingen. Daarop stond 

dat ik nog maar de helft van mijn schulden moest terugbetalen. Waarom kan hij dat niet eerder laten 

weten, dan weet ik toch ook waar ik aan toe ben? 

 

Hij houdt geen rekening met het feit dat ik opgroeiende kinderen heb waarvoor schoenen en kleding 

belangrijker worden. Zij willen er immers ook graag bijhoren! Mijn oudste zoon moet al enkele jaren 

een beugel dragen, de advocaat wou nooit betalen, nu is hij daar op terug gekomen en wil hij wel 

betalen. Ik moet nu terug een afspraak bij de dokter maken. 

 

Eén van mijn kinderen heeft een zware mentale en fysische handicap en wordt in een instelling in 

West-Vlaanderen verzorgd. Rekening houden met de kost voor die verplaatsingen, gebeurt helemaal 

niet. Mijn zoon wordt gevoed met een automatische pomp. Die pomp was kapot en moest gemaakt 

worden. De advocaat wou dit niet betalen , dus ik heb lange tijd met een handmatige pomp mijn 

zoontje moeten voeden . Nu betaalt de vader van de kinderen de kosten voor de pomp. Als het dus 

van mijn advocaat zou afhangen zou ik mijn zoon nog steeds met de hand moeten voeden. 

 

Ik wilde vorig jaar graag gaan werken. Maar ik heb geen diploma en had een job gevonden via 

dienstencheques bij de interim. Maar in de vakantie moest ik opvang betalen voor vier kinderen en 

dat is niet min. Mijn advocaat had dan liever dat ik gewoon bleef doppen, want de opvang kostte 

teveel. Bovendien vond hij het een grote rompslomp om te gaan werken,  want dan was ik mijn 

verhoogd kindergeld kwijt en als ik dan mijn werk zou kwijtraken bij de interim , had ik minder 

inkomen. 

 

Ik heb het gevoel dat ik altijd moet bedelen en smeken om eens iets extra voor mijn kinderen te 

krijgen. Waarom? Ik wil hen ook graag eens iets geven en niet altijd NEEN moeten zeggen! Mijn 

oudste zoon zou volgens de school het best op semi-internaat gaan, maar dat kost 200,00 € in de 

maand en dat wil hij zeker niet betalen. Ik stuur de laatste tijd veel brieven naar hem aangetekend. 

Hij zegt dan dat dit niet nodig is, maar op gewone brieven antwoordt hij gewoon niet. 

 

Ik moet ook nog kosten betalen aan de advocaat, maar daar heb ik eigenlijk geen zicht op. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Werkgroepen 
 
In de voormiddag zijn de volgende thema’s besproken in de verschillende werkgroepen: 

 De positie van advocaat-schuldbemiddelaars en arbeidsrechters 

 Gezin in schulden: de impact op kinderen 

 Wat moet goede begeleiding zijn en wie moet dit doen? 

 Niemand kiest ervoor arm te zijn 
 
In wat volgt vindt u het verslag van elke werkgroep. Enkele thema’s werden in meerdere 
werkgroepen besproken. De verslagen van die verschillende werkgroepen werden 
samengevoegd tot één verslag. Elke werkgroep formuleerden op het einde enkele 
belangrijke aanbevelingen die in het spaarvarken werden gestoken. Het verslag van elke 
werkgroep ronden we af met een opsomming van de voornaamste aanbevelingen. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Werkgroep 1: De positie van advocaat-schuldbemiddelaars en 
arbeidsrechters 
 
Mensen in collectieve schuldenregeling komen in aanraking met advocaat-
schuldbemiddelaars en arbeidsrechters. Deze onderlinge relaties zijn niet altijd optimaal. 
Centrum Kauwenberg heeft al enkele jaren rond dit thema gewerkt. Tijdens de bevraging 
van mensen in schulden viel hen op dat vaak dezelfde problemen terugkomen. Deze 
problemen hebben vaak te maken met: 

 communicatie (geen of weinig communicatie, moeilijk taalgebruik, …) 

 houding (onverschillig, neerbuigend, respectloos, …) 

 begeleiding (alles uit handen nemen, geen geleidelijke afbouw, …) 
 
In deze werkgroep wilden we nagaan waarom deze relaties niet goed lopen en hoe dit 
verbeterd kan worden. De deelnemers werden verdeeld in kleine groepjes waar ze enkele 
getuigenissen kregen voorgeschoteld. Op basis van deze getuigenissen werden er 
oplossingen en aanbevelingen geformuleerd. 
 
Communicatie/informatie/bereikbaarheid 
 
‘Ik heb mijn advocaat-schuldbemiddelaar op die drie jaar nauwelijks kunnen spreken.  Als ik bel, kan 
ik hem nooit bereiken. Steeds opnieuw bellen kost ook een handvol geld voor mij. De laatste tijd stuur 
ik veel brieven naar hem aangetekend. Hij zegt dan dat dit niet nodig is, maar op gewone brieven 
antwoordt hij gewoon niet. Vorige zomer heb ik dan eindelijk mijn eerste overzicht gekregen van mijn 
betalingen. Daarop stond dat ik nog maar de helft van mijn schulden moest terugbetalen. Waarom 
kan hij dat niet eerder laten weten, dan weet ik toch ook waar ik aan toe ben?’ 
 

 Regelmatig overzichten krijgen van wat reeds betaald is en wat er nog betaald moet 
worden. Dit zou liefst om de 3 maanden moeten gebeuren tijdens een gesprek waar 
er tijd voor wordt genomen. 

 Er zouden regelmatig gesprekken moeten zijn. 

 Mensen moeten zelf kunnen aangeven of ze klaar zijn voor regelmatige gesprekken. 
Soms kan het zijn dat men er geen behoefte aan heeft om ermee bezig te zijn. Dat 
moet gerespecteerd worden. 

 
 
‘Jos raakte in de collectieve schuldenregeling. Zijn advocaat ontfermde zich over het betalen van de 
achterstallige schulden; Jos en zijn vrouw kregen 75 euro per week leefgeld. Op dat moment hadden 
ze één baby. Alle kosten van voeding, kleding, verzorging voor de baby en zijzelf moesten ze met dat 
bedrag betalen. Toekomen met dit leefgeld was geen eenvoudige klus, maar aanvankelijk werkte het 
wel. Regelmatig werd het leefgeld echter niet op tijd gestort zodat ze vaak het weekend met 
overbruggen zonder één euro. Bovendien moesten ze telkens een papier ondertekenen wanneer ze 
leefgeld ontvinden. Dit was echter nooit gedateerd. Van enige controle was dus geen sprake.’  
 

 Advocaten begrijpen soms niet wat het is om geen geld te hebben. Daarmee dat ze 
soms te laat storten. 

 Er zou meer opleiding moeten komen om duidelijk te maken wat het betekent om in 
armoede te leven en wat een paar euro’s verschil kan maken. 



 Regelmatig contact met hun cliënten zou advocaten misschien wat meer inzicht 
verschaffen in de leefwereld van de mensen. 

 
‘Jos zat in collectieve schuldenregeling. Hij kreeg verscheidene aanmaningen voor achterstallige 
betalingen. Ze moesten die telkens bij hun advocaat afgeven maar hadden verder geen zicht op wat 
afbetaald was, laat staan wat afbetaald werd. Als ik hem erover aansprak, belde of mailde kreeg ik 
nooit een degelijke uitleg. Jos begon een dossier aan te leggen van alle mails die hij de advocaat 
stuurde en de antwoorden die hij op zijn mails gaf. Vaak waren het nietszeggende antwoorden of 
duurde het verschillende mails lang voordat de advocaat antwoord gaf.’ 
 

 Niet alle schuldenregelingen zijn hetzelfde. Soms betaalt de advocaat alleen alle oude 
kosten en niet de nieuwe. Soms betaalt hij ook alle nieuwe binnenkomende 
rekeningen. Dit is niet voor iedereen altijd duidelijk. Het is belangrijk dat dit meer 
duidelijk wordt gemaakt. 

 
 
Houding 
 
‘Het contact met mijn advocaat was van in het begin zeer slecht. Hij heeft zelf bepaald wat ik nog 
kreeg en wat hij voor mij nog ging betalen. Zo heeft hij de familiale verzekering opgezegd. Ik heb vier 
opgroeiende jongens, dus zonder familiale, was wel een risico. Na enkele maanden heeft één van mijn 
4 zonen met zijn fiets per ongeluk tegen een geparkeerde auto gereden. Ik heb dan wel alles uit eigen 
zak kunnen betalen.’ 
 

 Het opzeggen van de familiale verzekering zou niet getolereerd mogen worden. Het 
is geen duurzame oplossing. En als er iets gebeurt dan ben je vaak meer geld kwijt 
dan dat de verzekering je in de 1e plaats kostte. 

 Mensen zouden meer inspraak moeten krijgen in wat er wel en niet betaald kan 
worden. 

 
 
‘Ik heb op die vier jaar tijd de advocaat-schuldbemiddelaar 3 keer gebeld en telkens had ik de indruk 
dat die gesprekken niet op een vriendelijke manier verliepen. Ik ben ook een mens, ik vind het 
belangrijk met vriendelijkheid behandeld te worden. Een maatschappelijk werker van het OCMW 
communiceert nu voor mij met u. Ik ga ervan uit dat deze werkwijze niet de bedoeling was maar na 
een telefoongesprek met mijn advocaat voelde ik me echt slecht. Ik voelde me veroordeeld.’ 
 

 Het is niet leuk als je als last wordt behandeld. 

 Er moeten geregeld ontmoetingen zijn tussen de cliënt en de advocaat. Zo kan er een 
goede verstandhouding worden gecreëerd. 

 Het is voor mensen al moeilijk genoeg om in schuldbemiddeling te gaan. Het maakt 
het alleen nog maar moeilijker als ze slecht worden behandeld. 

 Het OCMW kan hier een belangrijke rol in spelen.  
 
 
Begeleiding 
 
‘Sabrina is onder de collectieve gegaan net voor de invoering van de euro. De collectieve loopt 
binnenkort af maar ze heeft schrik dat ze haar centen niet alleen kan beheren. Ze weet niet hoe ze 



met de euro’s omgaan. Kleine bedragen gaan nog wel, maar grote bedragen zeggen haar niks. Ze 
moest onder de collectieve immers niks zelf betalen of regelen. De advocaat deed alles voor haar.’  
 

 Er heerst heel vaak een gegronde schrik bij mensen waar weinig aandacht naar gaat. 

 Er moet meer aandacht gaan naar het begeleiden. 

 Het is belangrijk om mensen een stuk verantwoordelijkheid te geven. Dit om ervoor 
te zorgen dat ze niet in een gat vallen na de collectieve schuldenregeling en opnieuw 
schulden beginnen op te bouwen. 

 
 
Aanbevelingen 

1. Advocaten zouden een opleiding moeten volgen om meer inzicht te krijgen in de 
leefwereld van hun cliënten. 

 
2. OCMW of andere sociale diensten zouden een brugfunctie kunnen vervullen tussen 

de advocaat-schuldbemiddelaars en de mensen in armoede. 
 

3. Clienten moeten voldoende geinformeerd worden, dit door het driemaandelijks 
aanbieden van overzichten en het voorzien van gesprekken op regelmatige basis 
waar genoeg tijd wordt genomen om uitleg te geven. 

 
4. Nadat de schuldbemiddeling is afgelopen zouden mensen begeleiding moeten 

kunnen krijgen om te vermijden dat ze opnieuw in de schulden terecht komen. 
 

5. Het is belangrijk dat er op school voldoende aandacht wordt besteed om kinderen en 
jongeren te leren omgaan met geld. 

 
6. Er zou één systeem moeten zijn voor alle schuldenregelingen. Dit maakt het 

duidelijker voor iedereen. 
 

7. De wetgeving rond schulden moet geoptimaliseerd worden. Want nu worden er 
mensenrechten geschonden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Werkgroep 2: Gezin in schulden: de impact op kinderen 
 
Tijdens het schuldhulpverleningsproces wordt er niet altijd bij stilgestaan dat achter de 
persoon met schulden ook vaak een gezin schuilgaat. De ouders proberen er alles aan te 
doen om hun kinderen en jongeren niet te betrekken in hun moeilijkheden. Maar ook de 
kinderen en jongeren worden slachtoffer van de schuldsituatie: het leefgeld wordt niet 
aangepast aan een opgroeiend kind en zijn veranderende behoeftes, jongeren met ouders in 
schulden krijgen geen toegang tot hun bankrekening, geen extra leefgeld voor speciale 
gelegenheden (verjaardag, kerstmis, …) …  
 
In deze werkgroep wilden we onderzoeken welke rol ouders en hulpverleners kunnen spelen 
zodat de schulden minder wegen op het kind. Eerst werd er in grote groep stilgestaan bij de 
vraag welke impact het hebben van schulden heeft op de kinderen. Daarna werden de 
deelnemers verdeeld in kleine groepjes om na te denken over op welke manieren ouders en 
schuldhulpverleners de negatieve impact op kinderen kunnen proberen beperken. 
 
 
Welke impact heeft het hebben van schulden op de kinderen? 
 
Uitsluiting uit de maatschappij 

 De buitenwereld, de school kan bikkelhard zijn voor de kinderen. Al van de eerste 
klas worden de kinderen geviseerd. Mijn kind werd gepest en kreeg zelf slaag tot het 
in therapie moest. Onze kinderen zien er anders uit. Wij hebben niet de middelen 
voor bepaalde kledij. En je nodigt geen vriendjes uit in een te kleine woning. 

 Jij en je kinderen worden automatisch uitgesloten uit de maatschappij. Je wordt niet 
aanvaard. Wat erg moeilijk is rond de feestdagen. 

 
Kinderen en jongeren met geld leren omgaan 

 ‘Hulpverleners zeggen dat als je kinderen hebt dat je die ook zakgeld moet geven. Wij 
doen dat nu ook. Als het niet gaat, vraagt mijn zoon erachter. Ze zeggen dat je 
kinderen met geld moet leren omgaan. Maar wat is zakgeld? De hulpverleners 
zeggen als het kind 7 jaar is dan 7 euro zakgeld.’ 

 Je moet kinderen niet enkel leren sparen, maar ook leren uitgeven op een 
verstandige manier. 

 
Impact op relaties en sociale contacten 

 Ik zit onder collectieve schuldenregeling. Ik krijg 200 euro per maand om alles van te 
doen. Dit is heel weinig. Ik wil wel eens kennismaken met cultuur, de kinderen willen 
iets afprinten, vervoer is een hele hap uit het budget, … Het beperkt je enorm. De 
kinderen zijn graag bij mij. Maar hun papa heeft meer financiële middelen, dus ga ik 
misschien mijn kinderen minder bij mij hebben of ze verliezen. Hij kan hen veel meer 
bieden. Het heeft een effect op mijn relatie met mijn kinderen en het hoederecht. 
Dat is erg ingrijpend. 

 Alleenstaande ouders moeten vaak besparen op leefruimte als ze schulden hebben. 
Dat heeft een impact op hoe het gezin draait, hoe druk het wordt. Vaak zijn dat 



jonge mensen die nog op de wachtlijst staan voor een sociale woning. Ondertussen 
zijn er kinderen in een kleine ruimte. 

 ‘Als je schulden hebt, moet je je kinderen veel ontzeggen. Het is ook moeilijk. De 
bewindvoerder geeft mij 50 euro de week. Mijn zoon heeft 40 euro de week. Hij kan 
ook niet gewoon deelnemen aan vanalles. Zijn sociaal contact is beperkt. 

 Het is zowel belangrijk dat kinderen beleg tussen de boterham hebben, maar ook dat 
ze sociale contacten hebben. Dat bepaalt ook hun toekomst. 

 
Emotionele effecten 

 ‘Het is erg frustrerend. Kinderen zien zoveel in de media wat ze graag zouden doen, 
maar vaak zijn er de middelen niet. Ik kan de kinderen niet alles geven wat ik zou 
willen.’ 

 Iemand zit met een beperkt pensioen en 2 volwassen kinderen die er mee van 
moeten leven. Het is heel moeilijk om hen normaal te laten deelnemen aan de 
samenleving. Ze gaan beide naar de hogeschool. Het is moeilijk, maar lukt net door te 
wikken en wegen en creatief te zijn. 

 Een beperkt budget zorgt voor heel veel stress. 
 
 
 
Aandachtspunten voor hulpverleners: 

 Hulpverleners moeten je op een menselijke manier behandelen. Ze moeten achter 
de persoon kijken en luisteren. Je mag geen nummertje zijn. Ze mogen je de schuld 
niet geven. 

 Je bent erg afhankelijk van de sociaal assistent die je hebt. En het verschilt per 
OCMW. Hulpverleners zouden allemaal op dezelfde manier de mensen volledig 
moeten informeren. Je moet als ouder zelf ook mondig zijn, je eigen rechten kennen 
om ernaar te kunnen vragen. 

 ‘Mijn leven verloopt altijd in schulden, uit schulden, in schulden, … Door een 
faillissement heb ik mijn kinderen altijd geleerd, ze kregen zakgeld. Als ze 
bijvoorbeeld een boekentas van Kipling wilden, moesten ze er zelf voor sparen,er  
iets voor doen. Nu werken mijn kinderen ook voor wat ze nodig hebben. Als je naar 
het OCMW gaat en ze zien dat er een kind is die een vakantiejob doet, zijn ze 
geneigd om te zeggen: ‘Kunnen die niet bijspringen?’ Dat vind ik verschrikkelijk. Zij 
moeten daar ook ettelijke maanden mee doen. 

 Vaak heb ik het gevoel dat die hulpverleners erg weinig ervaring hebben, erg jong 
zijn. En die moeten zeggen wat ik met mijn kinderen die bijna even oud zijn moet 
doen. Dan denk ik: ‘Snotneus, waar moei jij je mee?’ Iemand die zelf kinderen heeft, 
weet meer waarover ze praat. Iemand met levenservaring en empathie. 

 Een hulpverlener mag niet doen wat je zelf kan. Dat wil je zelf doen. 

 Een hulpverlener moet ook regelmatig met je praten over je financiële situatie, mee 
opvolgen en voldoende informatie geven. 

 Een ervaringsdeskundige is een goede hulpverlener. Iemand die vroeger zelf in 
armoede heeft geleefd. Die zegt niet ‘ocharme’ en ziet ook dat het niet enkel over de 
centen gaat, maar het ook vanbinnen zit. Een hulpverlener moet de noden kunnen 
herkennen uit de verhalen en in kaart brengen. 

 



Tips voor de ouders: 

 Durf je grenzen afbakenen voor jou en je gezin ten opzichte van de hulpverlener: tot 
hier en niet verder 

 Eerlijk zijn tegenover je kinderen. Belofte maakt schuld. Beloof niets wat je niet kan 
waarmaken. 

 Meer infobronnen raadplegen bij verschillende hulpverleningsinstanties over 
rechten, premies, … 

 Niet opgeven, positief zijn 

 Neem zoveel mogelijk waar je recht op hebt 

 Laat je niet vangen door de media en verkoopstechnieken. Laat je niet verleiden 
 
Tips voor de hulpverleners: 

 Meer tijd maken zodat ze het hele verhaal kennen. Voor kennismaking, goede 
dialoog en menselijk zijn 

 Kijken achter de persoon die het leven leidt 

 Met de feestdagen iets extra toelaten voor zowel de kinderen als kleinkinderen 

 Recht op inzage respecteren en transparant werken 

 Moet rekening houden met de wettelijke regels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Werkgroep 3: Wat moet goede begeleiding zijn en wie moet dit doen? 
 

INHOUD 

 
Het aanbod in de schuldhulpverlening is heel divers: je hebt budgetbeheer, budgetbegeleiding, 

collectieve schuldenregeling…. Het uiteindelijk doel zou moeten zijn: mensen schuldenvrij maken en/ 

of houden en hen in staat stellen hun budget zelf te beheren. Echter vaak zijn er problemen met de 

begeleiding van mensen met geldproblemen of schulden. Zo zijn er: 

 Lange wachtlijsten 

 Eerder geldbeheer dan budgetbegeleiding 

 Mensen worden pas geholpen wanneer ze echt in de schulden zitten en er niet meer uit 

geraken 

 … 

Het uiteindelijk doel zou moeten zijn: mensen schuldenvrij maken en/ of houden en hen in staat 

stellen hun budget zelf te beheren. In kleine groepjes werd er over volgende vragen gebrainstormd: 

Hoe ziet voor jouw goede begeleiding eruit? Wat voor ondersteuning hebben mensen met schulden 

of geldproblemen nodig opdat ze hun geld zelf kunnen beheren? Wanneer spreek je van goede 

begeleiding? Welke initiatieven bestaan al of zijn er nodig? 

 

Vervolgens werd in grote groep de kenmerken van goede begeleiding geinventariseerd:  

 

11.35-12.00: Inventariseren van kenmerken van goede begeleiding 

In grote groep de kenmerken van goede begeleiding inventariseren, op flappen neerschrijven en 

bespreken + doorvragen 

 

 Soort begeleiding? (individueel of groepsbgl) 

 Inhoud begeleiding? (oefenen in eigen budgetbeheer, vorming, groepsgesprekken, 

infomomenten…) 

 Voorwaarden van begeleiding? (verplicht/ vrijwillig, continu, laagdrempelig, respect voor 

privacy en geheimhouding…) 

 Wie moet bgl voorzien? Ocwm, caw, advocaat-schuldbemiddelaars, vrijwilligers(buddies)? 

 … 

 

12.00-12.20: Aanbevelingen 

Hoe kan dit soort bgl gerealiseerd worden? Wat is er hiervoor nodig? Waar moet op worden 

ingezet?... 

 
 



 

Werkgroep 4: Niemand kiest ervoor arm te zijn 
10.45- 11.45: Getuigenissen vertellen 

 

11.45 -12.30: Kleine werkgroepjes 

Iedereen verdeelt zich in kleine groepjes en twee vragen worden besproken: 

1. Welke getuigenis sprak u aan? Herkent u zich hierin? … 

2. Welke problemen  herkennen jullie? 

3. Wat zijn mogelijke oplossingen voor besproken problemen? Wat zijn mogelijke 

aanbevelingen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Panelgesprek 
 

 Sara Waelbers – CAW Metropool 

 Dominique Bocklandt – advocaat- schuldbemiddelaar 

 Ans Thewis- OCMW St-Truiden 

 Hilde (CK) in tandem met Maryse (Onder Ons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actiemoment 
 

Scene 

( beginscene : vrouw zit aan tafel , ijsbeert rond in haar appartementje …) 

 

Janine is 37 jaar . Ze woont alleen met haar drie kinderen in de stad in een veel te vochtig, 

veel te klein en bovenal veel te duur huurappartementje . Ze staat al enkele jaren op de 

wachtlijst voor een sociale woning . 

 

Janine heeft een werkloosheidsvergoeding , en werkt van tijd tot tijd via een interimkantoor 

met dienstencheques . 

 

Haar dochter Stefanie is 14 jaar , haar zoon Timothy 8 en baby Jeremy 9 maanden . 

 

De ex-man van Janine had heel wat schulden opgelopen bij de belastingen. Vermits hij geen 

adres heeft en de schulden dateren van de tijd dat Janine nog getrouwd was , weten de 

deurwaarders vooral haar te vinden als het gaat over het betalen van de achterstallige 

belastingschulden . 

 

( terwijl dit wordt voorgelezen, vallen de eerste brieven van de belastingen door de deur ) 

( Janine neemt de brieven 1 voor 1 , doet ze open, leest ze en klasseert ze in een kaft : 

wachten met betalen) 

 

Door de vochtproblemen in haar huurwoning heeft baby Jeremy heel wat problemen met 

zijn luchtwegen. Hij is de afgelopen maanden al verschillende keren opgenomen in het 

ziekenhuis met ademhalingsproblemen . ( rekening ziekenhuis) . Hij neemt dure medicatie 

en moet veel op controle bij de dokter  ( rekening dokter/ rekening medicatie ) .  

 

( Janine neemt de brieven en klasseert ze in de map onmiddellijk betalen ) 

 

Timothy draagt van kleinsaf  een bril . Hij is dringend toe aan aanpassing van zijn glazen en 

ook van zijn montuur, want dat is te klein geworden .  

 

Janine wordt moedeloos van alle problemen . Ze staat er alleen voor . Ze kan bij niemand 

terecht en ze schaamt zich voor haar problemen . 

( rekening glazen en montuur) 

 

Het was een koude winter en isolatie is er amper . De eindafrekening van gas en electriciteit 

viel vorige week in de bus . Janine staat al wat achter met betalen van de tussentijdse 

rekeningen en dit is een heel pak dat er bijkomt . Ze heeft al wel eens een budget meter 

gehad in het verleden en dat wil ze liever niet meer . ( rekeningen gas / electriciteit) 



 

De vroegere buurvrouw van Janine, Peggy, had ook zoveel rekeningen en problemen . Ze 

heeft een advocaat genomen en is in collectieve gegaan . Misschien moest ze dat ook maar 

overwegen? Maar Peggy was er helemaal niet over te spreken . Ze vond dat ze moest 

bedelen voor haar geld en dat ze met veel te weinig geld moest toekomen . Geen optie dus 

… 

 

Door al die rekeningen is de huur wat blijven liggen . Ze heeft de huisbaas al een paar keer 

aan de deur gehad . Waar moet ze naartoe als ze nu op straat wordt gezet ? 

 

( rekeningen/brieven huisbaas) 

 

Stefanie heeft gespaard voor een GSM . Janine koos er samen met haar één uit in de winkel . 

Ze lieten zich ompraten door een verkoper om toch zeker een abonnement te nemen . Dat 

dat zoveel voordeliger zou uitkomen ! Daar had ze al dik spijt van . De rekeningen zijn 

torenhoog en Stefanie is ov ergeschakeld op een kaart , maar de schulden van het 

abonnement zijn nog lang niet afbetaald . 

( rekeningen GSM ) 

 

Misschien moet Janine overwegen om naar het OCMW te stappen en budgetbeheer te 

vragen ?  

Janine stond deze morgen op en zag een grote plas onder haar ijskast . 

Lap, ijskast kapot . Waarvan gaat ze in godsnaam nog een nieuwe ijskast kopen ? Ze  ziet het 

niet meer zitten . Ze kan het niet meer aan . Hoe hard ze ook probeert, het lijkt als water 

naar de zee brengen … 

 

Onze eisen 

Zoals Janine zijn er vele mannen en vrouwen in  Vlaanderen, Brussel , Wallonië . 

Mensen met schulden , schulden die nieuwe schulden genereren en elke dag moeten 

overleven met weinig . 

De laatste jaren werden er vele initiatieven genomen rond schuldhulpverlening . 

Budgetbeheer, budgetbegeleiding bij OCMW en CAW , collectieve schuldenregeling via 

schuldbemiddelaars . 

Maar ze zijn niet altijd voor iedereen even vlot toegankelijk , er zijn wachtlijsten,er is weinig 

tijd voor gepaste begeleiding en ze blijken niet altijd het gewenste resultaat te hebben . 

Daarom vragen wij : 

- Duidelijke informatie op maat van onze rechten en plichten ivm schulden 

- Een menselijke aanpak  door schuldbemiddelaars : zie de mens en zijn situatie achter 

het schuldendossier en handel er naar , geef verplichte vorming aan alle 

schuldbemiddelaars over de leefsituatie van mensen in armoede . 

- Een menswaardig budget . 



- Actief betrokken worden in de procedures : leesbare overzichten krijgen van 

afbetalingen, leefgeld bepalen, overleg bij wijziging van leefsituaties en vragen 

kunnen stellen 

- Put de rechten op inkomsten uit : automatische toekenning van rechten en oog 

hebben als schuldbemiddelaar voor de kant van de te verkrijgen inkomsten en 

toelagen . 

- Overheid:  werk samen en overleg , trek voldoende budget uit om al het voorgaande 

mogelijk te maken . 

Het is belangrijk voor onze toekomst en die van onze kinderen !!! 

STOP SCHULDEN NU ! 

STOP SCHULDEN NU ! 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsaanbevelingen 
 

 

1. Duidelijke informatie op maat van onze rechten en plichten in het 

schuldhulpverleningsproces 

2. Een menselijke aanpak door schuldbemiddelaars :  

 zie de mens en zijn situatie achter het schuldendossier en handel er naar  

 geef verplichte vorming aan alle schuldbemiddelaars over de leefsituatie van 

mensen in armoede 

 

3. Actief betrokken worden in de procedures: 

 automatisch leesbare en regelmatige overzichten krijgen van afbetalingen 

 een menswaardig leefgeld bepalen 

 overleg bij wijziging van leefsituaties  



 vragen kunnen stellen 

 

4. Rechten op inkomsten uitputten 

 automatische toekenning van rechten  

 oog hebben als schuldbemiddelaar voor de kant van de te verkrijgen inkomsten 

en toelagen . 

 betwisten van onrechtvaardige schulden 

 

5. Vervangingsinkomens optrekken zodat ze boven de Europese armoededrempel komen.  

 

6. Overheid,  werk samen en overleg . Trek voldoende budget uit om al het voorgaande 

mogelijk te maken . 
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