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Deel I: INLEIDING 

 

 

1 Voorwoord 

 

Het dossier ‘Schuldbemiddeling ontoereikend!?’1 is het eindproduct van meer dan twee 

jaar werken rond het thema ‘inkomen & schulden’. We hebben getracht om de menselijke 

kant van de schuldenproblematiek te schetsen. Uit gesprekken met mensen die 

gedwongen in armoede leven, deelnemers van de projectgroep van Centrum 

Kauwenberg, diverse hulpverleners en organisaties is gebleken dat er naast een nijpend 

tekort aan schuldbemiddeling, tal van tekorten en hiaten in de wetgeving en 

hulpverlening bestaan. Bovendien blijkt schuldbemiddeling op zich ontoereikend om de 

schuldenproblematiek aan te pakken.  

 

Daarnaast blijft armoede grotendeels een verborgen probleem. Mensen komen er zelf 

niet graag mee naar buiten, terwijl derden er zich nauwelijks van bewust zijn, of ze 

kijken er liever overheen. Armoede verdwijnt echter niet door er de ogen voor te sluiten. 

Ondanks onze welvaart slagen we er niet in om iedereen de kans te geven op een 

menswaardig bestaan. Integendeel, het individueel schuldmodel is volop bezig aan een 

opmars. Een schrijnende vaststelling…2 

 

Deze inleiding omvat uitleg betreffende de dagelijkse werking van Centrum Kauwenberg. 

Hoe we tot dit dossier zijn gekomen, kan je lezen in deel II, waarin het projectverloop 

naar aanleiding van dit dossier wordt beschreven. In ‘deel III: Armoede… meer dan een 

gebrek aan centen!’ wordt dieper ingegaan op de binnenkant van mensen die in armoede 

leven. Inkomensongelijkheid, structurele tekorten en de vraag of aanvullende steun een 

goede oplossing is, komen aan bod in ‘deel IV: Inkomen’. De ervaren knelpunten op het 

gebied van schuldbemiddeling worden behandeld in ‘deel V: Schulden’ om te komen tot 

deel VI waarin beleidsaanbevelingen worden gegeven.  

 

Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan. 

                                                 
1 Je kan dit dossier bestellen bij Centrum Kauwenberg vzw. Alles uit dit dossier mag gebruikt en 
gekopieerd worden mits bronvermelding. Gelieve ons wel op de hoogte te houden wanneer je er 
informatie uit verspreid. De projectgroep wil graag weten door wie en waarvoor hun dossier 
gebruikt wordt. 
2 MINDERHEDENFORUM, Wegwijzer voor LOP gemandateerden. internet, (22 december 2007). 
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2 Centrum Kauwenberg en armoede 

 

De mensen die deelnemen aan de werking van Centrum Kauwenberg3 leven al 

verschillende generaties in armoede. Armoede is complex en wordt gekenmerkt door 

uitsluiting op verschillende levensdomeinen (inkomen, huisvesting, gezondheid, 

onderwijs, cultuur, enzovoort). Problemen op één terrein versterken vaak de 

moeilijkheden in andere levensdomeinen. 

 

Daarnaast hebben heel wat generatiearmen in hun kinderjaren te maken gehad met 

verstoorde of gebroken relaties en een gebrek aan basisveiligheid. Dit leidt vaak tot een 

beschadigd fundament: gevoelens van schaamte, een laag zelfbeeld en weinig 

zelfvertrouwen.  

 

Dit maakt het vaak moeilijk om op eigen kracht uit de armoede te geraken. Er moet 

gewerkt worden op alle levensdomeinen tegelijk zodat het ene probleem het andere niet 

creëert of versterkt. Het is noodzakelijk mensen in armoede te versterken in hun eigen 

leven zodat ze hun onzekerheden en schaamte niet doorgeven aan de generaties die na 

hen komen. 

 

Vanuit deze visie zijn enkel individuele begeleiding en ondersteuning ontoereikend om 

armoede te bestrijden. Mensen die in armoede leven vinden het belangrijk om samen te 

komen en zich te organiseren, zodat ze als groep en als individu een plaats kunnen 

innemen in de samenleving. Naarmate mensen samenkomen in groep ontwikkelen ze 

kracht om individueel verder te komen.  

 

Naast groepsvorming en individuele ondersteuning is het noodzakelijk om samen met de 

armen zelf te werken aan verandering van maatschappelijke structuren die armoede 

veroorzaken en in dialoog te gaan met het beleid en de samenleving. 

 

Centrum Kauwenberg maakt deel uit van het Antwerps Platform Generatiearmen (APGA), 

een samenwerkingsverband tussen 3 verenigingen waar armen het woord nemen in 

Antwerpen:  

 

● Recht-Op vzw (met 3 deelwerkingen: Kiel, Borgerhout en Dam) 

● Open Huis van het Protestants Sociaal Centrum 

● Centrum Kauwenberg 

                                                 
3 Meer informatie over Centrum Kauwenberg vzw op www.kauwenberg.be. 
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Ze werken allen rond het thema ‘participatie van mensen in armoede aan het lokale 

beleid’. Elke vereniging werkt dit uit rond een bepaald levensdomein.  

 

Centrum Kauwenberg is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als vereniging waar 

armen het woord nemen en maakt deel uit van het Vlaams Netwerk van verenigingen 

waar armen het woord nemen. Verenigingen waar armen het woord nemen werken rond 

de volgende criteria (vastgelegd in het decreet armoedebestrijding van 2003):  

  

● Armen verenigen zich 

 

Mensen in armoede komen samen, ontmoeten elkaar en wisselen ervaringen uit opdat ze 

kunnen voelen dat ze niet alleen staan. 

 

● Armen nemen het woord 

 

Mensen in armoede worden in de samenleving weinig gehoord. Zij moeten de kans 

krijgen om zowel binnen de vereniging (bijvoorbeeld uitwisselen van ervaringen, inspraak 

over de manier van werken en het aanbod) als daarbuiten (bijvoorbeeld in gesprek gaan 

met diensten, met verschillende beleidsniveaus of andere verenigingen) hun mening te 

uiten. 

 

● Werken aan maatschappelijke emancipatie van armen 

 

Het is de bedoeling dat mensen sterker worden en een positieve identiteit ontwikkelen in 

groep waardoor ze kracht kunnen vinden om iets in hun leven te veranderen. Ze leren 

hun rechten kennen en ervoor opkomen. 

 

● Werken aan maatschappelijke structuren 

 

De samenleving sluit op verschillende manieren en op verschillende domeinen 

(onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, cultuur, rechtsbedeling, tewerkstelling, 

enzovoort) mensen uit. We willen samen met mensen in armoede op zoek gaan naar wat 

mensen uitsluit en wat er nodig is om deze uitsluiting te vermijden.  

 

● Vorming en dialoog met de samenleving en het beleid 

 

Mensen in armoede gaan in gesprek met de samenleving, diensten en beleidsmensen 

zodat ze elkaar beter leren kennen en begrijpen.  
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● Armen blijven zoeken 

 

We willen blijven openstaan voor nieuwe mensen in armoede en proberen hen actief bij 

onze werking te betrekken. 

 

 

3 Bedankt! 

 

Dit dossier kwam tot stand dankzij het werk van velen. 

 

In de eerste plaats zijn er de deelnemers van de projectgroep ‘inkomen & schulden’ die 

in de loop van de vorige 2 jaar meewerkten: Jacqueline, Anneke, Johan & Patricia, 

Germaine, Angela, Monique, Louise, Ingrid, Messa, Sandra, Nathalie, Carine, Diana, 

Roger, Stan en Tania (bedankt om mee vorming te geven bij de opleidingen van het 

Vlaams Centrum Schuldbemiddeling). 

 

Daarnaast waren vele gezinnen van Centrum Kauwenberg bereid om een uitgebreide 

vragenlijst over hun ervaringen met schuldbemiddeling in te vullen. 

 

De mensen van andere verenigingen van het Antwerps Platform Generatiearmen die hun 

ervaringen aan ons doorgaven op grote samenkomsten. 

 

Het Antwerps Platform Generatiearmen voor hun betrokkenheid en daadwerkelijke 

ondersteuning.    

 

De vele mensen van diensten en organisaties waarmee we in gesprek konden gaan, die 

hun dienst aan ons kwamen voorstellen of van wie we informatie kregen. 

 

En tot slot, alle geïnteresseerden en personen die strijden tegen armoede. 
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Deel II: PROJECTVERLOOP 

 

 

Keuze van het thema: ‘Schuldbemiddeling ontoereikend!?’ 

 

De ervaringen van de werkers in Centrum Kauwenberg, vanuit de individuele 

ondersteuning en de huisbezoeken, is dat er heel veel gezinnen kampen met een enorme 

schuldenlast. Ook de inbreng van vele bezoekers tijdens de groepsbijeenkomsten, wijst 

op dit probleem. Sinds enkele jaren is er wel de collectieve schuldenregeling van kracht. 

Maar niet alle mensen komen hiervoor in aanmerking en de regelingen die getroffen zijn, 

lopen zeker niet allemaal vlekkeloos. 

 

Zeer veel gezinnen kampen met een structureel tekort aan inkomen (leefloon, 

alleenstaande moeders zonder alimentatie, zeer minieme ziekte- en 

invaliditeitsuitkeringen, enzovoort). 

 

Bij het optekenen van de problematieken door de werkers en het bespreken hiervan in 

team viel het ons op dat de mensen, maar ook wij, door het bos de bomen niet meer 

zagen. We hadden net het thema ‘Gezondheids-ZORGEN!’ afgerond. Daaruit waren al de 

enorme schulden die mensen ondervinden, als gevolg van noodzakelijke 

gezondheidszorgen, als een heikel punt naar voren geschoven. Bij het afronden van het 

project ‘Gezondheids-ZORGEN!’ werd door de projectgroep van Centrum Kauwenberg 

daarom duidelijk en met de nodige eensgezindheid binnen de groep voor het thema 

‘inkomen en schulden’ gekozen. 

 

Uiteraard is het terrein van ‘inkomen en inkomen’ enorm ruim. Een eerste verkenning 

met de projectgroep binnen dit thema was dan ook noodzakelijk. Een focus zoeken, die 

iedereen aanbelangde, was niet evident. Het zoeken van een gemene deler voor de 

projectgroep was zeker de eerste opdracht. 

 

We werkten rond energie. Sociale tarieven en extra tegemoetkomingen werden uitvoerig 

bestudeerd, knelpunten genoteerd en verhalen verzameld om uiteindelijk bij het 

onderwerp ‘schuldbemiddeling’ uit te komen. Een groot deel van de mensen is al in 

contact gekomen met een bepaalde vorm van schuldbemiddeling en bovendien zijn er 

zeer veel reële noden betreffende dit onderwerp. 
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Gelijktijdig vonden er evoluties plaats binnen de schuldhulpverlening en werden enkele 

hiaten duidelijk (op diverse niveaus): het OCMW van Antwerpen had besloten om een 

achthonderdtal dossiers budgetbeheer over te hevelen naar de advocatuur voor 

collectieve schuldbemiddeling4, de gebrekkige kennis bij de cliënten over de verschillende 

vormen van schuldbemiddeling en het nijpende tekort aan budgetbegeleiding. Het thema 

kreeg vorm… 

 

Informatie werd verzameld en ervaringen gebundeld aan de hand van een 

standaardformulier dat werd meegenomen tijdens huisbezoeken. Ook van de grote 

samenkomst5 op 24 november ’06 maakten we gebruik voor het verzamelen van 

knelpunten. Er vonden tijdens de projectgroepen diverse gesprekken plaats met onder 

andere het OCMW en beslagrechters. Bart de Wever (NVA) werd uitgenodigd voor de 

projectgroep naar aanleiding van enkele uitspraken die hij deed betreffende mensen in 

armoede.6 Tijdens een andere projectgroep werd er nagedacht over de vraag hoe een 

vorming rond omgaan met geld er moet uitzien. Daarnaast bevroegen we verschillende 

CAW’s en werd er informatie verzameld aan de hand van getuigenissen van onze eigen 

bezoekers. Samen met APGA en het OCMW is een folder gemaakt, ‘Schuldhulpverlening. 

Hoe gaat dat in zijn werk?’ De folder probeert op een verstaanbare manier een overzicht 

te bieden van de mogelijke vormen van schuldbemiddeling binnen het OCMW. Centrum 

Kauwenberg maakt deel uit van de basisopleiding schuldbemiddeling van het Vlaams 

Centrum Schuldbemiddeling om schuldbemiddelaars meer inzicht bij te brengen over de 

armoedeproblematiek. We participeerden mee aan het HIVA-onderzoek voor de lancering 

van www.rechtenverkenner.be en aan het onderzoek rond schuldindicatoren van FOD 

Sociale Zekerheid. Er werden contacten gelegd met de arbeidsrechters die de taak van 

de beslagrechters in de toekomst zullen overnemen. We werkten mee aan het Lokaal 

Sociaal Beleidsplan van de stad Antwerpen (toegankelijkheid van het recht en werkgroep 

middelen). Op het Vlaams Platform voor Schuldenoverlast hebben we onze grieven 

mogen bekend maken en een deel ervan werd ook meegenomen. Het Verbruikersateljee 

start met een diepgaand onderzoek rond de collectieve schuldbemiddeling en de relatie 

met gezondheidszorgen. En op Europees niveau namen we deel aan seminaries rond 

sociale inclusie en standaardnormen binnen EU. 

 

Kortom er leeft en beweegt heel wat rond dit thema in Antwerpen en Vlaanderen. En dat 

kunnen we alleen maar toejuichen. Er zijn zeer veel pistes te bewandelen en zeer veel 

acties te ondernemen. 

                                                 
4 Een beslissing waarop het OCMW terugkwam wegens niet realiseerbaar. 
5 Forumvergadering van APGA waarin alle Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen, 
met hun leden, zich verzamelen.  
6 Dit gesprek, dat je als bijlage kan terugvinden, werd uitgeschreven voor De Morgen. 
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Deel III: ARMOEDE…  

MEER DAN EEN GEBREK AAN CENTEN!  

 

 

1 Keuzevrijheid, een luxe? 

 

In onze westerse samenleving beschikken heel wat mensen over luxe in de vorm van 

keuzevrijheid. Voor mensen in armoede gaat het echter niet om vrijheid, bij het maken 

van keuzes. Leven van een vervangingsinkomen of een ander laag inkomen zorgt ervoor 

dat men wordt geconfronteerd met dilemma’s. Door de dagelijkse confrontatie met de 

meest uiteenlopende problemen leven mensen in armoede in het hier en nu. Dit 

bemoeilijkt het plannen en denken met geld of sparen. Het dwingt mensen tot een 

bepaalde levensstijl.  

 

“Er wordt zo mooi gepraat over keuzes maken, maar ik vind niet dat ik keuzes 

heb. Ik moet zorgen dat ik overleef, dat ik zo gezond mogelijk blijf, en dat 

mijn kinderen niets te kort komen.” 

 

Voor een dokter of advocaat is men afhankelijk van dienstverleners die bereid zijn om 

aan een lager tarief of via pro deo te werken. Een voedselpakket is te nemen of te laten. 

Weigert men bepaalde zaken, dan gaat men er vanuit dat de nood toch niet zo hoog zal 

zijn. En zijn gezondheidszorgen, ondanks de noodzakelijkheid ervan, op een gegeven 

moment te duur, dan wordt in die kosten gesnoeid. Het hoeft hierbij niet omschreven te 

worden welke ‘pijnlijke’ situaties dit met zich meebrengt, zeker wanneer het de kinderen 

betreft. Vaak is het dan ook net omwille van de kinderen dat ouders hun trots opzij 

zetten. 

 

“Ik kan geen nieuwe schoenen kopen, ik wil geen 2e hands. Ik wil liever één 

keer per jaar een cheque waarmee ik zelf kan kiezen.” 
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2 Alles voor de kinderen 

 

2.1 Opvoeding 

 

Kinderen beseffen meer dan men denkt, al kunnen ze niet steeds vatten dat de ouders 

over weinig middelen beschikken. En ook kinderen hebben hun trots. Vaak moeten 

ouders bijgevolg ‘neen’ zeggen tegen hun kinderen waardoor zij het gevoel krijgen dat ze 

hun kinderen niet kunnen verwennen of geven wat ze belangrijk vinden. Met (zware) 

teleurstellingen tot gevolg. 

 

“Al wat ik zelf heb gemist, wil ik aan mijn kinderen geven, maar ik kan het 

niet. Ik heb mijn kinderen zelf verteld dat ik niet zo’n grote 

sinterklaascadeaus kan kopen.” 

 

Mensen in armoede willen, net als alle andere ouders, het beste voor hun kinderen en 

door bijvoorbeeld een computer te kopen, hopen zij dat hun kinderen goed meekunnen 

op school. De meeste ouders zijn bang dat hun kinderen gepest of achteruitgestoken 

zullen worden. Contradictorisch zullen het soms kinderen uit de armste gezinnen zijn die 

met de duurste boekentassen naar school gaan om niet uitgesloten te worden. Of zoals 

de ervaringsdeskundige bij APGA, het mooi wist te verwoorden: 

 

“Mensen in armoede lopen soms rond met dure GSM’s… nu nog belwaarde en 

wachten op iemand om hen te bellen.” 

 

De schaamte kan er toe leiden dat mensen die in armoede leven, hun kinderen liever 

thuishouden. De dagelijkse inspanningen van kinderen en ouders binnen het huishouden 

worden daarbij vaak niet erkend of negatief beoordeeld. Heel wat ouders werden als kind 

door de jeugdrechtbank uithuis geplaatst. Zij hebben een enorme schrik dat dit met hun 

kinderen ook zal gebeuren. Door dit wantrouwen blijven heel wat diensten voor hen 

ontoegankelijk.  

 

“Wat ik zelf niet gekend heb in mijn jeugd, dat wil ik aan mijn kinderen 

geven: liefde, genegenheid en warmte. Ik leef voor mijn gezin. Het is voor mij 

een plezier mijn kinderen rond mij te hebben. Ik vecht ervoor dat ze niet in 

een internaat terechtkomen. Dat is mijn doel in het leven en ik doe alles om 

dat te bereiken. Ik span mij volledig in voor mijn kinderen. Als ik mijn 

kinderen niet had, waar zou ik dan staan? Ik heb iets om voor te vechten. Ik 

leef voor mijn kinderen.” 
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“De grootste, de meest diepgaande pijn is het gemis van hun geplaatste 

kinderen en de kans die hen ontnomen wordt om hun kinderen zelf op te 

voeden. De grootste dreiging is dat hun kinderen worden afgenomen.” 

 

2.2 Vrije tijd 

 

Er zijn heel wat drempels om deel te nemen aan het bestaande vrijetijdsaanbod. De 

gezinnen kennen bijvoorbeeld de werking ervan niet, men heeft schrik om opnieuw 

uitgesloten te worden of de kinderen voelen zich beschaamd om hun leefsituatie die zo 

anders is dan die van het ‘doorsnee kind’.  

 

Ook het gebrek aan ervaring van jeugdwerkers en hulpverleners, in het bijzonder met 

het omgaan met kinderen en ouders die in armoede leven of met ‘moeilijke’ kinderen, 

vormt een drempel. Dit gebrek aan informatie kan de toegang tot het jeugdwerk 

bemoeilijken.  

 

De lidgelden of uniformen die betaald moeten worden, vormen andere drempels. 

Bovendien verwacht men dat kinderen regelmatig komen. Dat is niet vanzelfsprekend 

aangezien deze gezinnen bijna dagelijks geconfronteerd worden met allerlei problemen. 

Prioritair staat bijgevolg het zoeken naar oplossingen. Dat zorgt ervoor dat ouders geen 

energie meer over hebben om nog bezig te zijn met de jeugdbeweging van hun kinderen. 

 

 

3 Van een laag zelfbeeld… 

 

3.1 Een gemis aan kansen 

 

In onderzoek en beleidsdomeinen wordt armoede vaak herleid tot een louter 

inkomensprobleem. Armoede (in Vlaanderen) omvat echter meer. Het gaat niet enkel 

over minder ‘hebben’, maar evengoed over minder ‘zijn’ of zich zo voelen. Mensen die in 

armoede leven, worden op de meeste domeinen van het dagelijkse leven uitgesloten. Ze 

hebben een laag zelfbeeld en missen door een gebrek aan kansen in hun 

opvoedingsjaren een aantal vaardigheden om de weg te vinden in de samenleving. 

Dingen die voor de meeste mensen vanzelfsprekend zijn, moeten vaak nog eens, bij 

mensen die in armoede leven, extra worden uitgelegd.  
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“Dikwijls ben je verlamd door je verleden en je hebt altijd schrik dat je het 

niet kunt. Want eigenlijk wil je het toch beter doen. Hoe je je voelt wordt toch 

altijd onderschat en door velen niet gehoord of begrepen.” 

 

3.2 De rol van de hulpverlening 

 

Wanneer mensen niet weten tot wie zich te richten en of er wel hulp mogelijk is, zullen 

ze geen stappen zetten. Dat is alvast een eerste, niet onbelangrijk, probleem binnen de 

hulpverlening. Enkel voldoende informatie ter beschikking stellen en mensen persoonlijk 

contacteren kunnen hiervoor weerwerk bieden.  

 

Daarnaast speelt de drempelvrees of schaamte voor het vragen naar hulp parten. 

Uiteindelijk komt de cliënt namelijk in een machtsrelatie terecht waar hij zich onderdanig 

zal moeten opstellen. Het begin is moeilijk en vertrouwen zal moeten worden gewonnen. 

Hulp vragen is niet eenvoudig, maar vaak wel de eerste stap naar een oplossing! 

Wanneer mensen positief worden bekrachtigd, krijgen ze opnieuw een stukje meer geloof 

in zichzelf en dat ligt aan de basis van verbetering. 

 

Mensen in armoede hebben doorgaans veel negatieve ervaringen gehad met allerlei 

hulpverleningsinstanties en zijn daardoor zeer wantrouwig. Oprecht luisteren naar 

mensen kan dit probleem verhelpen. In de praktijk wordt te vaak uitgegaan van wat we 

zelf denken dat best is voor de cliënt. Er wordt met andere woorden vertrokken vanuit de 

belevingswereld van de hulpverlener om oplossingen te zoeken. Daarbij wordt te vaak 

aan het probleem en de mening van de cliënt voorbijgegaan. Cliënten hebben bijgevolg 

vaak het gevoel dat hulpverleners over hen beslissen, dat ze in hun ogen niks goed 

kunnen doen, dat ze vinden dat zij hun kinderen niet kunnen opvoeden… 

 

Bovendien bestaat er een grote kloof tussen de leefwereld van de hulpverleners en die 

van de doelgroep. Daardoor is het aanbod vaak niet afgestemd op de behoeften van 

mensen in armoede en worden de inspanningen van deze mensen vaak niet gezien of 

erkend. Het kost mensen in armoede soms enorm veel inspanningen om een bepaalde 

situatie te bereiken die door de ‘gemiddelde’ burger als heel gewoon beschouwd wordt. 

 

“Als iemand hulp aanbiedt om je problemen op te lossen, dan neem je dit 

aan. Je moet dankbaar zijn dat er mensen zijn die jou willen helpen.” 

 

Mensen in armoede beschikken echter wel over diverse overlevingsmechanismen. Dit zal 

men snel merken wanneer hen wordt gevraagd waar de goedkoopste producten zijn te 
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vinden of waar men terecht kan voor een bepaalde dienstverlening. Een ander voorbeeld 

is dat men zich vaak in allerlei bochten wringt om te verbergen dat men niet kan lezen of 

schrijven: ‘Die formulieren vul ik thuis wel in’ of ‘Oh, ik dacht dat die afspraak morgen 

was’. Binnen onze vereniging zijn er mensen die dit perfect kunnen verbergen. Enkele 

bezoekers hebben ‘toevallig’ al jaren hun bril niet mee wanneer er iets moet worden 

(voor)gelezen. Een andere persoon leerde met de computer werken, lost 

computerproblemen op, maar kan geen letter lezen. Als hulpverlener mag je er bijgevolg 

niet vanuit gaan dat iedereen over dezelfde capaciteiten beschikt (om te kunnen lezen of 

schrijven). Het is belangrijk dit in het achterhoofd te houden wanneer iemand er 

bijvoorbeeld niet in slaagt om ingevulde documenten (tijdig) te bezorgen of zijn/haar 

persoonlijke administratie geregeld te krijgen. 

 

Mensen die in armoede leven moeten al hun energie steken in het zoeken naar manieren 

om dag na dag rond te komen. Dit legt een hoge druk op mensen. Door de financiële 

situatie en de dagelijkse overlevingsstrijd is het niet altijd mogelijk om te kiezen voor 

een gezonde levensstijl en worden mensen soms gedwongen tot ongezonde keuzes. 

 

Mensen in (generatie)armoede kampen vaak met allerhande vormen van verslaving. 

Meestal is dit een vlucht om niet te moeten voelen, om even te vluchten voor de 

dagelijkse problemen. Verslaving is met andere woorden eerder een gevolg van armoede 

dan een oorzaak.  

 

“Stoppen met roken of drinken is moeilijk als je met allerlei problemen zit. 

Het is het enige wat ik heb. Het is vaak een troost om de ellende even te 

vergeten.” 

 

Door de confrontatie met de meest diverse problemen moet de hulpverlening soms 

stopgezet worden. Zo kan de reden van iemands afwezigheid op een gesprek 

bijvoorbeeld simpelweg liggen aan het feit dat hij/zij die morgen geen geld had om zijn 

busticket te betalen of zijn/haar huishouden niet geregeld kreeg omdat er geen 

(betaalbare) kinderopvang werd gevonden. En al hebben mensen in armoede vaak een 

gsm, zonder belwaarde kan je niet laten weten dat je er die bepaalde dag niet bij kan 

zijn. Hiervoor als hulpverlener geen aandacht hebben is een doodsteek voor het proces. 

Komt iemand bijvoorbeeld twee keer op rij niet opdagen, dan kan je zelf bellen en 

luisteren. Dat versterkt bij mensen het gevoel dat ze welkom zijn.  
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3.3 Over trots & schaamte 

 

In de gesprekken tijdens dit project ging het vaak over gevoelens van trots en schaamte, 

afhankelijkheid, het gevoel te moeten bedelen, enzovoort. Rechtvaardigheid en 

menswaardigheid waren eveneens twee thema’s die steeds op tafel lagen. De aanpak in 

sommige organisaties wordt als onrespectvol ervaren. Mensen krijgen een negatieve 

stempel. Er wordt weinig rekening gehouden met schaamte en gevoelens van mislukking 

als mensen financiële hulp moeten vragen. Dit versterkt het gevoel van niet 

gerespecteerd te worden en maakt hen beschaamd waardoor ze nog minder snel geneigd 

zijn om hulp te vragen. Het is dan ook heel belangrijk om mensen respectvol op te 

vangen en menswaardig te behandelen. 

 

“Ik denk dat je veel goede moed nodig hebt en een sterk karakter, en zeker in 

deze maatschappij, want het is heel moeilijk om eruit te geraken.” 

 

Armoede is zichtbaar aangezien er niet altijd voldoende middelen ter beschikking zijn om 

zich goed te verzorgen en de ‘juiste’ kleren te dragen. Heel wat mensen die in armoede 

leven doen nochtans veel moeite om er goed uit te zien. Ze willen niet dat hun miserie op 

hun gezicht geschreven staat en willen zijn ‘zoals iedereen’. Toch is dit niet voor iedereen 

zo vanzelfsprekend. Dat kan te maken hebben met allerlei factoren zoals onder andere 

een kapotte wasmachine en geen geld hebben om deze te laten herstellen of om naar de 

wasserette te gaan, zoveel zorgen aan je hoofd hebben dat je de moed niet meer hebt 

om jezelf te verzorgen, het gevoel niets waard te zijn, enzovoort. 

 

Mensen die in armoede leven zijn vaak beschaamd over hun situatie. Ze komen in een 

sociaal isolement terecht, want haast elk uitstapje kost geld. Het is voor hen heel 

moeilijk om met hun armoede naar buiten te komen. Dat heeft tot gevolg dat ze soms 

geen gebruik maken van speciale tarieven en maatregelen om de kosten te drukken.  

 

“Tot vertrouwen komen kan lang duren. Alle vernederingen die je hebt 

opgelopen zijn niet ineens weg. Je denkt altijd dat je iets verkeerd hebt 

gedaan, ook al is dat niet zo. Dat gevoel zit er diep in.” 

 

Onzekere gevoelens worden vaak versterkt door de psychische toestand waarin mensen 

die dagelijks in de marge van onze samenleving leven zich bevinden. Zij kunnen zich 

meestal niet beroepen op een uitgebreid netwerk van familie en vrienden wanneer er zich 

problemen voordoen. Door het gebrek aan steun uit de omgeving en de geïsoleerde 

levensstijl staan zij er dan ook vaak alleen voor.  



Schuldbemiddeling ontoereikend!?   -   Centrum Kauwenberg vzw                                                                        13 
 

“Als je familie of vrienden hebt, dat is een echte luxe! Ik heb dat niet. Door 

het vele verhuizen omwille van de miserie krijg je gaten in uw familie.” 

 

Daarnaast tast het voortdurend moeten vragen van hulp om te kunnen overleven het 

eergevoel aan. Het is telkens een dilemma tussen trots (de wil om onafhankelijk te zijn) 

en toe te geven dat je hulp nodig hebt. Wanneer aan mensen in armoede de vraag wordt 

gesteld of hulp wel mogelijk is en wie kan helpen, zal men concluderen dat er pas na 

lange periodes van aanmoediging, stappen worden gezet. En ook dan kan er een terugval 

plaatsvinden binnen het hulpverleningsproces wanneer er dient afgerekend te worden 

met wachtlijsten. 

 

3.4 Ik koop, dus ik ben 

 

Door een laag zelfbeeld, hebben mensen die in armoede moeten leven het gevoel dat ze 

niks waard zijn en niet meetellen in de samenleving. Het aankopen van materiële dingen 

(computer, merkkledij, gsm, enzovoort) geeft hen het gevoel dat ze meetellen, dat ze 

evenveel waard zijn als een ander mens. Ook al is dit gevoel zeer begrijpbaar, het is een 

feit dat door dergelijke aankopen mensen soms nog verder in de miserie terechtkomen. 

 

“Ik koop veel kleren, vooral merkkleren… maar ik voel mij daar goed in. Ik 

denk dat dat ook een manier is om erbij te horen.” 

 

Mensen in armoede worden dagelijks beschuldigd en met de vinger gewezen. Het is 

belangrijk om weten dat mensen in armoede het gevoel hebben zich overal, voor alles 

wat zij doen en laten, te moeten verantwoorden. Andere mensen moeten zich nochtans 

niet verantwoorden als zij bijvoorbeeld een nieuwe computer kopen. 

 

“Er gaan zoveel mensen wekelijks en zelfs dagelijks op café, maar wanneer ik 

met mijn dochters om de 14 dagen eens iets wil gaan drinken, moet ik 

daarvoor uitleg geven. Waarom?” 

 

 

4 …naar een positieve identiteit 

 

Het is niet vanzelfsprekend om het verleden met al zijn problemen achter je te laten. 

Vaak kunnen mensen dat niet alleen. Wie generaties lang werd uitgesloten en vooral 

probleemgerichte aandacht kreeg, heeft in eerste instantie nood aan positieve aandacht 

en waardering. Mensen uit arme gezinnen de kans geven om in groepsverband hun eigen 
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mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve identiteit te 

ontwikkelen, is noodzakelijk. Wanneer mensen ergens bijhoren en voelen dat ze iets 

betekenen voor anderen zullen zij een positieve identiteit ontwikkelen. Slechts dan  

zullen zij de energie vinden om zelf iets aan hun situatie te veranderen.  

 

“In het begin had ik geen vertrouwen en durfde niets te zeggen. Nu kom ik 

hier in Kauwenberg met een zwaar hart binnen en ga ik buiten met een lichter 

hart.” 

 

Het is van groot belang om voldoende tijd te investeren om vertrouwen te krijgen. Zij 

moeten eerst overtuigd zijn dat je aan hun kant staat. Wanneer mensen in armoede jou 

vertrouwen, zal je snel merken dat andere problemen aan de oppervlakte komen. 

Hiervoor geen aandacht hebben jaagt mensen weg.  

 

Wees voorzichtig met woorden en ga vooral niet beschuldigend te werk, bijvoorbeeld 

‘Waarom heb je niet gebeld?’ Beter is: ‘Is er misschien een reden waarom je niet kon 

komen?’ Wanneer iemand niet deed wat werd afgesproken, ga je best op zoek naar de 

oorzaak. Misschien begreep die persoon niet wat hij moest doen en durft hij dat niet 

zeggen. Opnieuw herhalen is dan de boodschap. 

 

“We komen niet alleen bijeen om over miserie te praten, maar ook om er wat 

aan te doen.” 

 

 

5 De verschillende cirkels van armoede7 

 

5.1 De binnenste cirkel    

 

In de organisatie van de samenleving bekleden mensen in armoede een ‘underdog- 

positie’. Ze leven als het ware in de marge van onze samenleving. Ook al hebben ze het 

recht om hun eigen weg uit te stippelen en mee beslissingen te nemen, hun stem wordt 

te weinig gehoord. En als gevolg van het constant moeten vragen om hulp dragen zij een 

pakket schaamte en vernedering met zich mee.  

 

De kern van armoede wordt weergegeven in de binnenste cirkel waar de gevoelens, het 

innerlijke van mensen in armoede aan bod komt. Die bestaat uit het negatieve beeld dat 

mensen van zichzelf hebben. Dit komt doordat zij over zichzelf denken zoals vele andere 

                                                 
7 Van dag tot dag… brochure, Antwerpen, Centrum Kauwenberg vzw, 19 blz. 
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mensen over hen denken, namelijk dat ze lui en vuil zijn, niet willen werken, dat 

armoede hun eigen schuld is, enzovoort. Ze horen dit zo dikwijls, dat ze uiteindelijk ook 

zo over zichzelf gaan denken en een heel negatief zelfbeeld ontwikkelen.  

 

In de binnenste cirkel vinden we langs de ene kant de negatieve aspecten zoals het 

gevoel niks waard te zijn, dat ze niks kunnen, dat ze geen goede ouders zouden zijn, dat 

armoede hun eigen schuld is, de schaamte over zichzelf en het gebrek aan 

zelfvertrouwen. Anderzijds zijn er de positieve zaken zoals de kracht om te vechten 

tegen armoede, de dagelijkse overlevingsstrijd, de wil om hun kinderen een betere 

toekomst te bieden en het bijleren rond bijvoorbeeld de opvoeding van kinderen.  

 

Heel wat generatiearmen hebben in hun kinderjaren te maken gehad met verstoorde of 

gebroken relaties en een gebrek aan basisveiligheid. Dit leidt vaak tot een beschadigd 

fundament zoals gevoelens van schaamte, een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. 

Ook bij kinderen die opgroeien in armoede merken we bijgevolg dat dit negatieve beeld 

zich al op zeer jonge leeftijd manifesteert. 

 

5.2 De tweede cirkel 

 

“Armoede is veel meer dan louter geldgebrek”, stelt Bea Cantillon (directeur van het 

Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen) in Knack. “Als je inkomen te 

laag is om met de rest van de samenleving te kunnen meedoen, is dat zowel de oorzaak 

als het gevolg van allerlei bestaansproblemen: een lage scholing, geen werk of moeilijke 

arbeidsomstandigheden, slechte huisvesting, een zwakke gezondheid en een kleiner 

sociaal netwerk dat bovendien vaak tot andere armen is beperkt.”8 

 

Mensen die in armoede leven merken dag in dag uit dat ze geen toegang hebben tot 

kansen en mogelijkheden die anderen wel krijgen. Armoede in onze samenleving is een 

samenhang van vele elementen, die vaak tegelijk aanwezig zijn bij arme gezinnen: 

moeilijkheden in het onderwijs, slechte tewerkstellingskansen, een te klein inkomen, 

ongezonde huisvesting, moeilijke thuissituaties, enzovoort. Een probleem op één 

levensdomein versterkt vaak de moeilijkheden in andere levensdomeinen. Wanneer het 

ene probleem wat opgelost is, dient er zich dikwijls een volgend probleem aan. Dit alles 

vormt een kluwen dat best wordt weergegeven in de verschillende cirkels van armoede. 

Het is als een kringloop waar de gezinnen die in armoede zitten niet zomaar uit geraken, 

aangezien het vele samenhangende problemen betreft, die elkaar bovendien versterken. 

                                                 
8 PEUTEMAN, A., PIRONET, E., JAGERS, J. en TORMANS, S., Mensen van het Jaar. Arm Vlaanderen. 
Knack, jrg. 37, nr. 50, 2007, blz. 54 - 56.   
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De factoren kunnen zowel oorzaak als gevolg zijn. Armoede is dan ook nooit een 

eenvoudige zaak. 

 

“Op school kan men ervoor zorgen dat kinderen uit arme milieus beter aan 

bod komen, maar als thuis de woning veel te klein en in slechte staat blijft, 

zullen de schoolresultaten amper verbeteren.” 

 

Vanwege grote verschillen in leefwereld van cliënten en hulpverleners faalt de 

ondersteuning vaak. De maatschappelijke dienstverlening is onvoldoende afgestemd op 

de leefwereld van mensen in armoede. 

 

De meeste armen zijn laag of niet geschoold. Ze hebben slechts lager of middelbaar 

onderwijs (beroeps of bijzonder onderwijs) genoten. Sommigen verlaten de school 

zonder voldoende te kunnen lezen of schrijven. Kinderen lopen met het gevoel dat de 

leerkracht niet echt in hen gelooft. En er is schaamte omdat men, omwille van financiële 

problemen thuis, niet kan meedoen aan allerhande uitstapjes. Kortom, het schoolmilieu 

is weinig afgestemd op de leefwereld van kinderen die opgroeien in armoede.  

 

“Ik ben echt trots op mijn broer en mijn zus dat die ondanks moeilijkheden 

thuis nog goed naar ’t school gaan. Ik ben echt trots op mijn broer, die is de 

beste van zijn klas.” 

 

Bij de kinderen thuis is er ook niet veel mogelijkheid om te leren: de ouders kunnen niet 

helpen met het huiswerk, begrijpen de schoolwereld niet, er is vaak geen geld voor 

schoolgerief, er is geen ruimte of geen rustig hoekje om huiswerk te maken, enzovoort. 

De kinderen worden uitgelachen op school om hun kleding en hun leefomstandigheden. 

Dit alles zorgt ervoor dat hun schoolloopbaan onregelmatig en moeizaam verloopt. Ze 

spijbelen meer of zijn gewoon moe van de levenslast. 

 

Mensen die in armoede leven ondervinden heel wat moeilijkheden bij de opvoeding van 

hun kinderen. Dit doorgaans niet omwille van gebrek aan liefde en genegenheid, maar 

wel omwille van een tekort aan middelen en kansen. 

 

Jongeren verlaten vroeg(tijdig) de school, maar blijven vaak dromen van een vaste, goed 

betaalde baan. Door hun lage scholing en het gemis van een aantal vaardigheden en 

houdingen moeten ze echter onderaan de ladder beginnen (vaak fysiek zwaar of vuil laag 

betaald werk). Vroeger werkten velen voor interim-bureaus, nu vinden zij daar zelfs geen 

werk meer. De kans om carrière te maken is zeer gering. En bovendien voelen ze zich 
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zeer snel afgewezen of vernederd wanneer hun werkgever hen terechtwijst, net omwille 

van het gebrek aan eigenwaarde. Al deze factoren zorgen ervoor dat volhouden een 

moeilijke zaak wordt.  

 

Vaak missen mensen in armoede communicatieve en andere sociale vaardigheden 

waardoor zij een zwakke positie bekleden. Armen kunnen bijgevolg moeilijk hun rechten 

doen gelden. Zeker wanneer de woordenschat direct en beperkt is. 

 

Binnen onze vereniging zijn er mensen die zich letterlijk ‘kapot’ hebben gewerkt. Maar 

hoe lang zou iemand anders een baan volhouden die onderbetaald is, maar wel het 

uiterste van je vergt? 

 

En doordat zij geen werk vinden of slechts af en toe werken, hebben zij een laag en 

onstabiel inkomen. Daarbij ontbreken financiële stimulansen dikwijls. Hun inkomen is 

bijgevolg samengesteld uit flarden arbeidsinkomen, sociale zekerheidsgelden (onder 

andere kinderbijslag) en vervangingsuitkeringen (onder andere leefloon of invaliditeit). 

En kosten van vervoer, gepaste kledij en kinderopvang zorgen ervoor dat er bij 

laagbetaalde banen en uitkeringen weinig geld overblijft. 

 

“Ik heb vast werk in de zoo. Ik ben daar echt fier op. Ik heb een periode heel 

laag bij de grond gezeten en nu ben ik iets aan ’t maken van mijn leven.” 

 

Het leefloon is voor veel mensen onvoldoende om te overleven, laat staan om zich af en 

toe een extraatje te kunnen permitteren. Mensen moeten bijgevolg vaak 

overlevingsschulden maken om in hun primaire behoeften te voorzien. 

 

Qua cultuur- en vrijetijdsbesteding is er heel wat keuze, maar mensen die gedwongen in 

armoede leven hebben die keuze niet. Hier speelt het prijskaartje een rol, naast de 

onbekendheid met het aanbod. 

 

“Door de goedkope filmtickets kunnen we met de kinderen naar de cinema. 

Anders zijn dat altijd de eerste dingen waarop bespaard wordt.”  

 

Doordat er weinig geld voor handen is, kan men bij het zoeken naar een woning niet 

kieskeurig zijn. Men leeft heel vaak in vochtige, kleine, onveilige huizen met kamers met 

onvoldoende sanitaire voorzieningen.  
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Een ongezonde woonsituatie, gevaarlijke werkomstandigheden en een onevenwichtige 

voeding brengen verhoogde gezondheidsrisico’s met zich mee. Onderzoek toont aan dat 

gezondheid, ziekte en sterfte samenhangen met onderwijs, beroep en inkomen. Personen 

met een lage scholing en met een laag inkomen leven minder lang en hebben meer 

gezondheidsproblemen dan personen met een hoge sociale status. Uit angst en omwille 

van hun financiële situatie zullen mensen in armoede pas in uiterste nood naar de dokter 

gaan.  

 

Veel arme mensen hebben bijvoorbeeld geen mooi gebit, want tandverzorging wordt 

maar voor een klein deeltje terugbetaald en een bezoek aan de tandarts wordt daarom 

vlug geschrapt.9  

 

Het moeten overleven, de levensomstandigheden en de uitsluiting maken dat mensen 

voortdurend onder stress leven, dat er voor hen en voor hun kinderen geen ontspanning 

of vakantie is en dat spanningen in het huishouden vaak hoog oplopen. Een arts stelde 

dat een typische ‘ziekte’ van mensen die in armoede leven, een ‘vroegtijdige aftakeling’ 

is. Men is oud op 40 tot 45 jaar.  

 

Als je huis nogal sjofel is, zul je niet snel geneigd zijn om mensen uit te nodigen. En als 

je er niet goed uitziet zul je minder zin hebben om buiten te gaan.10 

 

5.3 De buitenste cirkel 

 

Deze cirkel geeft de mogelijke gevolgen van armoede weer. Dit is hoe de buitenwereld 

vaak naar mensen in armoede kijkt en wat dikwijls het meest zichtbare is. Hoe 

manifesteert armoede zich? Hierbij denken we aan verslavingsgedrag (alcoholmisbruik, 

drugsverslaving, enzovoort), bedelen, dakloos worden, uithuisplaatsing van kinderen, 

werk niet kunnen behouden, moeilijk gedrag bij kinderen, enzovoort. 

 

Soms gaat het zelfs verder en ziet men bijvoorbeeld verslaving of het niet kunnen 

behouden van werk als oorzaak van armoede en niet als gevolg ervan. 

 

De cirkel van de armoede zien we het duidelijkst bij de harde kern van mensen die van 

generatie op generatie arm zijn. Maar we merken dat meer en meer mensen in de cirkel 

terecht komen: langdurig werklozen, alleenstaande ouders met kinderen, oudere mensen 

                                                 
9 10 PEUTEMAN, A., PIRONET, E., JAGERS, J. en TORMANS, S., Mensen van het Jaar. Arm 
Vlaanderen. Knack, jrg. 37, nr. 50, 2007, blz. 56.   
10 PEUTEMAN, A., PIRONET, E., JAGERS, J. en TORMANS, S., Mensen van het Jaar. Arm Vlaanderen. 
Knack, jrg. 37, nr. 50, 2007, blz. 56.   
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met een te klein pensioen, gehandicapten, vluchtelingen, enzovoort. Deze mensen 

noemen we bestaansonzeker omdat hun inkomen te klein is om te kunnen leven in 

welzijn. Als die bestaansonzekerheid blijft duren hebben ze geen middelen meer om voor 

zichzelf en hun kinderen een toekomst uit te bouwen. Daardoor krijgen hun kinderen 

minder kansen en is de kans zeer groot dat ook zij later bestaansonzeker worden. Zo 

komen ook zij in een vicieuze cirkel terecht. Er op eigen kracht opnieuw uitgeraken is erg 

moeilijk.  
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Deel IV: INKOMEN 

 

 

1 Inkomensongelijkheid  

 

Geld maakt misschien niet gelukkig, geen geld maakt ongelukkig. Over voldoende 

middelen beschikken maakt met andere woorden deel uit van een menswaardig leven en 

daar wringt het schoentje. Met een uitkering of minimuminkomen kunnen de 

basisbehoeften nauwelijks worden vervuld, laat staan dat er ruimte bestaat voor extra’s. 

Geen geld dus voor ontspanning, verjaardagscadeautjes, een eigen wagen of vakantie. 

En wat wanneer een (financiële) tegenslag volgt? 

 

Tussen inkomen en andere vormen van ongelijkheid of uitsluiting zijn diverse 

kruisverbindingen te maken. Zo kan inkomen de oorzaak vormen voor andere 

uitsluitingsmechanismen zoals huisvesting. Anderzijds is inkomen ook het gevolg van 

uitsluiting wanneer men bijvoorbeeld kijkt naar werkloosheid, onvoldoende 

scholingskansen van mensen in armoede of lage inkomens die allesbehalve een stimulans 

zijn tot het aannemen van werk. 

 

Uit cijfers is gebleken dat 10% van de Belgen 50% van het vermogen in handen heeft. 

De 20% rijkste Belgen beschikken over een totaal inkomen dat maar liefst vier keer zo 

groot is als dat van de 20% armsten. Door middel van belastingen worden 

inkomensongelijkheden bijgestuurd, maar waar België tien jaar geleden nog aan de top 

stond wat betreft de sociale zekerheid in Europa, is dat vandaag niet langer het geval. 

Personen die moeten rondkomen met een uitkering lopen in België een hoger 

armoederisico dan in andere landen uit de Europese kopgroep.  

  

‘Moeilijk gaat ook’. ‘Waar een wil is, is een weg’. ‘Als je maar wil, geraak je er wel’. Het 

zijn uitspraken die we graag voor waar en wijs aannemen. Op de eerste plaats als het 

over anderen gaat. De weg lijkt niet voor iedereen even lang te zijn. In bepaalde wijken 

of voor bepaalde groepen blijkt de portie beschikbaar welzijn uiteindelijk veel kleiner.11  

 

 

                                                 
11 DIERCKX, D., Voor geen geld. Provinciaal Domein Welzijn, jrg. 3, nr. 5, 2007, blz. 4. 
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2 Structureel tekort 

 

Rondkomen met een leefloon12 blijft een vrijwel onmogelijke opdracht. Toch is dit voor 

een groot deel van de Vlamingen dagelijkse realiteit. Tijd om de discussie over een 

‘menswaardig inkomen’ opnieuw te voeren? 

 

Het leven wordt duurder, terwijl uitkeringen zoals het leefloon niet of onvoldoende 

meestijgen. Ook de basisbehoeften van mensen worden groter. Natuurlijk kan de vraag 

worden gesteld of kabeltelevisie, internet, een eigen wagen, gsm-gebruik, enzovoort tot 

de groep van luxeproducten behoren of niet. Daartegenover staat echter de vraag of je 

mensen in armoede niet verder uitsluit wanneer je hen van dergelijke producten 

onthoudt. Kan een tiener zonder internet zich ontwikkelen in de huidige maatschappij? 

Valt kabeltelevisie in tijden van digitale televisie nog onder de noemer ‘luxeproducten’? 

Maakt de Antwerpse havenarbeider nog een kans zonder eigen transport? Kan men werk 

vinden zonder gsm, rekeninghoudend met het feit dat mensen in armoede vaak geen 

vaste telefoonlijn meer hebben/krijgen? Dergelijke luxeproducten eisen met andere 

woorden enige nuancering.  

 

Wie minder dan 60% van het gemiddelde beschikbare inkomen in zijn/haar land heeft, 

wordt als arm beschouwd. België scoort beter dan het Europese gemiddelde met 13%. 

Volgens het jaarboek ‘Armoede en Sociale Uitsluiting’ van 2007 kampt ongeveer 15 

procent van de Belgen met een verhoogd armoederisico.13 Dit betekent dat zij moeten 

rondkomen met een inkomen dat onder de armoedegrens van 822 euro 

(alleenstaande/maand) ligt. Onvoldoende om de dagelijkse noodzakelijke kosten te 

betalen. Mensen gaan dus op zoek naar oplossingen om toch in hun primaire 

levensbehoeften te voorzien. De eerste zoektocht start bij familie en vrienden. Dat kan 

werken als het over een korte crisisperiode gaat. Als mensen gedurende langere tijd met 

een te laag inkomen moeten rondkomen, moeten ze op zoek naar aanvullingen om hun 

huishuur, energierekening, schoolkosten, ja zelfs eten te kunnen betalen. 

 

“Vijfentwintig jaar lang zit ik hier al armen te tellen”, stelt Bea Cantillon in Knack, “maar 

die inspanningen die geleverd worden om het probleem in kaart te brengen, zijn niet 

evenredig met de resultaten van de armoedebestrijding. Vergelijk het met het 

hoofdpersonage uit Ohran Pamuks Istanbul dat alle schepen telt die door de Bosporus 

                                                 
12 Sinds januari 2008 bedraagt het leefloon voor een alleenstaande € 683,95/maand en € 
455,96/maand voor een samenwonende. In 2006 waren er ongeveer 88 000 ontvangers van het 
Recht op Maatschappelijke Integratie, waarvan ongeveer 78 000 een leefloon ontvingen. 
13 Vranken, J., Campaert, G., De Boyser, K. en Diervkx, D. (red.), Armoede en sociale uitsluiting. 
Jaarboek 2007. Leuven, Acco, 2007, 352 blz. 
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varen. Hij hoopt dat ze niet meer tegen elkaar zullen botsen als hij ze maar consciëntieus 

genoeg telt. Maar dat is natuurlijk een illusie. Ondanks alle tellingen, jaarrapporten en 

internationale studies leven duizenden Belgen nog altijd in armoede.” 

 

25 procent van de 75-plussers, 36 procent van de alleenstaande mannen, 23 procent van 

de werklozen en 3 procent van de werkende bevolking leven onder de armoedegrens. 

Reken maar eens uit hoeveel er nog overblijft voor vaste kosten zoals de energiefactuur, 

eten, kleren, schoenen en vrijetijdsbesteding wanneer je van 820 euro (per maand) al 

365 euro aan huishuur moet besteden? In de praktijk betekent dat geen auto, geen 

cadeautjes, geen restaurantbezoeken en zeker geen uitstapjes of vakanties met het 

gezin. Uitkijken naar de goedkoopste producten en dagelijks pijnlijke keuzes maken, 

horen erbij. Bovendien is de schuldenlast bij veel mensen in armoede een bijkomende 

maandelijkse vaste kost.14 

 

Daarom vragen de verenigingen waar armen het woord nemen dat er dringend werk 

gemaakt wordt van het optrekken van de vervangingsinkomens. In de eerste plaats 

moeten de inkomens uit bijstandsregelingen structureel verhoogd worden. Leefloon, 

gewaarborgd inkomen voor bejaarden of inkomensgarantie voor ouderen en 

tegemoetkoming voor personen met een handicap moeten per jaar met 2 procent 

stijgen, zodat ze binnen 10 jaar boven de Europese armoededrempel komen.15 

 

 

3 Aanvullende steun 

 

Voor veel gezinnen in armoede is voedselhulp een noodzakelijke bron van besparen 

waardoor het inkomen voor andere levensnoodzakelijke uitgaven kan worden gebruikt. 

Ook andere vormen van noodhulp en aanvullende steun zijn een noodzakelijke aanvulling 

op een laag inkomen. 

 

“Als je iets meer geld krijgt, gaat het toch mee op in je huishouden.” 

 

Het blijft echter schrijnend dat noodhulp nodig is aangezien ze duiden op grote gaten in 

ons beleid. Danielle Dierckx, medewerkster van de Onderzoeksgroep Armoede, Sociale 

uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen, geeft aan dat caritatieve 

initiatieven als excuus worden gebruikt om aan te geven dat mensen niet van de honger 

                                                 
14 PEUTEMAN, A., PIRONET, E., JAGERS, J. en TORMANS, S., Mensen van het Jaar. Arm Vlaanderen. 
Knack, jrg. 37, nr. 50, 2007, blz. 53 – 54.   
15 HINTJES, A., Eigen schuld, dikke bult? De Standaard, 24 maart 2007. 
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omkomen. Logisch want één of andere vrijwilliger stopt hen wel altijd een zakje meel of 

een pak spaghetti toe.16  

 

In een rijke westerse samenleving waar veel geld voor handen is, lijkt het de 

makkelijkste oplossing om mensen die niet (kunnen) meedraaien maandelijks geld te 

storten (om hen het zwijgen op te leggen). De vraag die daarbij kan worden gesteld is of 

de verantwoordelijkheid van de overheid daarmee eindigt? Zijn mensen dan echt niets 

méér waard dan de producten die zij ontvangen of het bedrag dat op hun rekening wordt 

gestort? Moeten deze mensen terminaal worden afgeschreven en hebben zij bijgevolg 

geen recht op een bijdrage aan onze samenleving?  

 

Noodhulp onder Protest, een ontmoetingsforum voor noodhulpverlenende organisaties, 

vindt het niet kunnen dat in één van de meest welvarende regio’s op aarde mensen 

gedoemd zijn tot afhankelijkheid van noodhulp. Elke mens heeft recht op een 

menswaardig bestaan. Wil dit grondrecht effectief gewaarborgd zijn, dan zal er moeten 

worden gewerkt aan de wortels van de marginalisering. Dit kan door maatregelen te 

nemen die er voor zorgen dat mensen effectief deel kunnen nemen aan onze 

samenleving.  

 

“Je moet mensen leren vissen, in plaats van hen vissen toe te werpen.” 

 

In concrete situaties lost noodhulp, onder verschillende vormen, acute problemen op. 

Noodhulp reageert op de gevolgen van structurele tekortkomingen, maar verandert niets 

aan de kern van het probleem. Structurele hulp daarentegen werkt aan de oorzaken en 

zet structuren op om armoede en uitsluiting te voorkomen en te bestrijden. Noodhulp 

kan trouwens niet zonder structurele hulp. Het omgekeerde is wel mogelijk.17  

 

Ondanks het standpunt van de verenigingen waar armen het woord nemen, die ijveren 

voor zo min mogelijk uitzonderingsmaatregelen, pleiten verschillende deelnemers voor 

het behoud en zelfs uitbreiden van aanvullende steun. Deze dualiteit komt voort uit de 

noodzaak voor het verkrijgen van extra’s die het verschil maken en gezinnen 

ademruimte bieden op korte termijn. Het is pas als er een wezenlijke verhoging van het 

inkomen komt waardoor ze zelf keuzes kunnen maken, dat de deelnemers aanvullende 

steun niet meer nodig vinden.   

 

                                                 
16 PEUTEMAN, A., PIRONET, E., JAGERS, J. en TORMANS, S., Mensen van het Jaar. Arm Vlaanderen. 
Knack, jrg. 37, nr. 50, 2007, blz. 56.   
17 NOODHULP ONDER PROTEST, Visie. internet, (17 januari 2008). 
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“Wij hebben een gratis abonnement van de Lijn. Als je alles een beetje 

uitzoekt kan je daar op veel plaatsen mee geraken.” 

 

Maar ook armen zelf vragen niet om uitzonderingsmaatregelen aangezien ze structureel 

weinig soelaas bieden. Uitzonderingsmaatregelen worden immers te vaak als betuttelend 

en stigmatiserend ervaren waardoor de sociale uitsluiting enkel vergroot. Met andere 

woorden bemoeilijkt positieve discriminatie de integratie van mensen in armoede. Wat er 

dan wel wordt gevraagd is een geïntegreerd beleid. Door middel van een specifieke 

methodische aanpak, die rekening houdt met gemiste kansen en een gering 

zelfvertrouwen zal meer worden bereikt. 

 

 

4 Rechtenbenadering 

 

4.1 Rechtenverkenner.be, een handig hulpmiddel?18 

 

In Vlaanderen kan aanspraak worden gemaakt op diverse subsidies, premies en 

tegemoetkomingen. Vaak weten burgers - mede door het uitgebreide aanbod, de 

onoverzichtelijke en de snel wijzigende regelgeving - niet op welke sociale voordelen en 

tegemoetkomingen zij recht hebben. Ook voor medewerkers van de Sociale Huizen en 

andere welzijnsvoorzieningen is het een onmogelijke taak om van alle wijzigingen op de 

hoogte te zijn en te blijven. Nochtans zijn mensen in armoede vaak afhankelijk van 

hulpverleners om ze te verkrijgen. 

 

De website www.rechtenverkenner.be bundelt informatie over sociale voordelen en 

tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Voordelen 

kunnen worden doorzocht op thema, doelgroep of via een persoonlijk profiel. De website 

is zowel bedoeld voor hulp- en dienstverleners als voor 'de burger'. 

 

De rechtenverkenner is één van de instrumenten opgestart in het kader van het decreet 

lokaal sociaal beleid. Met dit decreet wil de Vlaamse overheid de sociale grondrechten 

voor alle burgers vrijwaren. Het gaat meer bepaald om het recht op arbeid, sociale 

zekerheid, sociale bijstand, bescherming van de gezondheid, juridische bijstand, 

geneeskundige bijstand, behoorlijke huisvesting, gezond leefmilieu, culturele en 

maatschappelijke ontplooiing en kosteloos vrij leerplichtonderwijs. 

 

 

                                                 
18 RECHTENVERKENNER, Waarom een website over rechtenonderzoek? internet, (15 januari 2008).  
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Lange tijd bestond er geen instrument dat gedetailleerde informatie over de 

uiteenlopende sociale grondrechten en de hieraan verbonden sociale voordelen en 

tegemoetkomingen bundelde. Hulp- en dienstverleners waren aangewezen op diverse 

informatiebronnen om een rechtenonderzoek te doen. Sinds 2006 brengt de 

Rechtenverkenner daar verandering in. 

 

Centrum Kauwenberg maakte deel uit van de testgroep voorafgaand aan de lancering 

van deze website. Als eersten kregen enkele bezoekers van onze werking de site te zien. 

Nadien konden zij hun mening ventileren betreffende de lay-out, duidelijkheid, 

leesbaarheid en eenvoud van de site die als hulpmiddel moet dienen bij de zoektocht 

naar sociale voordelen en tegemoetkomingen. 

 

Bij voorzieningen en sociale voordelen moeten we te vaak vaststellen dat diegenen die 

zich in een sociaal zwakke positie bevinden, het minst worden bereikt door of beroep 

doen op die voorzieningen. De voordelen van een bepaalde maatregel komen met andere 

woorden meer ten gunste van zij die er minder behoefte aan hebben, terwijl zij die het 

nodig hebben in de kou blijven (Mattheüseffect). Via de Rechtenverkenner wordt getracht 

deze hiaten de wereld uit te helpen. Zo kan een cliënt (samen met zijn hulpverlener) op 

zoek gaan naar de voordelen waar hij/zij recht op heeft. 

 

“Door in collectieve te gaan is gebleken dat we recht hebben op een 

invaliditeitsuitkering. Nu trekken we een groot bedrag aan achterstel.” 

 

Een handig hulpmiddel… maar net het feit dat je voor de Rechtenverkenner beroep moet 

doen op het internet bestendigt wellicht het Mattheüseffect.  

 

Bovendien veranderen regels en wetgevingen bij de regelmaat van de klok waardoor het 

up to date houden van de website veel energie zal vergen. Enkele steden gaven zelfs, 

een jaar na de lancering van de site, hun informatie nog niet door. 

 

“Ministers luisteren wel, maar als puntje bij paaltje komt stippelen ze gewoon hun eigen 

politieke lijn uit”, aldus Jacinta De Roeck (SP.A), voormalig voorzitter van de 

Interparlementaire Werkgroep Vierde Wereld, in Knack. “Die mensen worden ook niet 

genoeg betrokken bij de evaluatie en wetten. Nochtans zijn zij het die de gevolgen dag 

na dag ervaren, en soms schiet een maatregel zijn doel in de praktijk voorbij. Zelfs een 
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verhoging van het leefloon kan negatieve gevolgen hebben als sommigen daardoor plots 

in een hogere schaal terechtkomen voor de huur van hun sociale woning.”19 

 

4.2 Automatische toekenning 

 

Wat uit de huisbezoeken en de projectgroep naar bovenkwam, zonder de doelstellingen 

van de rechtenverkenner te miskennen, is de noodzaak van de automatische toekenning 

van rechten. Slechts op dergelijke wijze zullen maatregelen hun doelpubliek bereiken en 

kan de strijd tegen armoede en het Mattheüseffect verder worden aangebonden. 

 

“Extra kinderbijslag bij het begin van het schooljaar; stookoliecheques, cultuurcheques, 

een maximumfactuur voor medische zorgen, enzovoort. Veel armen vinden zulke 

cheques beledigend”, zegt Anke Hintjens, woordvoerster bij het Vlaams Netwerk van 

verenigingen waar armen het woord nemen. “Bovendien is dat allemaal heel inefficiënt. 

Hoe kom je te weten waar je allemaal recht op hebt? Veel mensen die in armoede leven 

zijn niet mondig genoeg om die rechten af te dwingen. Waarom krijgen ze bijvoorbeeld 

niet automatisch een studiebeurs voor hun kinderen? Waarom moeten ze dat zelf nog 

vragen?”20 

 

De kruispuntbank zou een oplossing kunnen bieden. Dit elektronisch netwerk tussen de 

instellingen van de sociale zekerheden beschikt zelf over geen informatie. In de vorm van 

computerberichten wordt de informatie van verschillende instellingen wel aan elkaar 

doorgegeven. Zo staat ook het rijksregisternummer in verbinding met de 

kruispuntbank.21 

  

Meer rechten zouden automatisch kunnen worden toegekend door (meer) koppelingen te 

maken in de bestanden. Het probleem dat daarbij aan de oppervlakte komt, is de wet op 

de privacy. Het afwegen van belangen is echter noodzakelijk wanneer mensen door 

dergelijke koppelingen bijvoorbeeld automatisch een studiebeurs krijgen toegewezen?  

 

 

 

 

 

                                                 
19 PEUTEMAN, A., PIRONET, E., JAGERS, J. en TORMANS, S., Mensen van het Jaar. Arm Vlaanderen. 
Knack, jrg. 37, nr. 50, 2007, blz. 57.   
20 PEUTEMAN, A., PIRONET, E., JAGERS, J. en TORMANS, S., Mensen van het Jaar. Arm Vlaanderen. 
Knack, jrg. 37, nr. 50, 2007, blz. 57.   
21 VVSG, De kruispuntbank. internet, (28 februari 2008). 
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Deel V: SCHULDEN 

 

 

1 Oorzaken van schulden 

 

1.1 Diverse schulden… diverse oplossingen! 

 

Het percentage mensen dat in een schuldbemiddelingsprocedure zit, neemt toe. Het 

aantal mensen dat met schulden heeft te kampen neemt volumineuze proporties aan. 

Ligt de oorzaak bij de ongelijke verdeling van de welvaart? Of is het een gevolg van de 

verleidingen in onze overmaterialistische samenleving? De ogen ervoor sluiten lukt niet 

langer. 

 

Binnen de groep van schulden is er sprake van een grote diversiteit. Bij jongeren met 

schulden is er meestal sprake van overbestedingschulden, terwijl vluchtelingen en 

mensen van allochtone herkomst vaak schulden maken door geld te sturen naar hun 

families in het thuisland. Mensen die langdurig op een sociaal minimum zitten, komen na 

verloop van tijd financieel steeds meer onder druk te staan en maken schulden om ‘de 

rekeningen te kunnen betalen’. Mensen die geconfronteerd worden met een 

inkomstenterugval kampen vaak met aanpassingsschulden. 

 

De commissie-Boorsma22 onderscheidt drie oorzaken. Bij ‘het eenmalige probleem’ 

ontstaan problematische schulden door een aanzienlijk onverwachte verandering in de 

inkomsten en/of uitgaven. Is de problematische schuldsituatie het gevolg van 

onverantwoord gedrag, dan wordt er gesproken van ‘het structurele gedragsprobleem’. 

Bij ‘de structurele onbalans’ is er geen evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. 

Bijgevolg is een juiste diagnose van de schuldsituatie onmisbaar. Elke situatie is namelijk 

anders. Om tot een oplossing te komen, vereist elke situatie een specifieke aanpak.  

 

Een schuldsituatie is vaak verweven met financiële en psychosociale oorzaken. Daarbij 

wordt onduidelijk wat oorzaak en gevolg is. De sociale en maatschappelijke 

consequenties daarentegen zijn wel duidelijk wanneer we kijken naar de ontwrichting van 

de levenssituatie en de verarming van huishoudens die met overmatige schulden hebben 

                                                 
22 Prof. Dr. P.B.Boorsma: ‘Schulden: naar nieuwe impulsen in de schuldenproblematiek’. Rapport 
van de commissie Schuldenproblematiek. Den Haag 1994. 
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te kampen. Bovendien belemmeren problematische schuldsituaties mensen in hun 

deelname aan maatschappelijke processen zoals scholing en ontspanning. Met andere 

woorden: schulden ‘desocialiseren’ mensen. 

 

In de loop der jaren werden verscheidene studies verricht naar de oorzaken van 

schulden. Bewust van het feit dat indelingen en theorieën slechts een deel van de 

werkelijkheid omvatten, willen we toch een theoretisch kader meegeven. 

 

1.2 Theoretisch kader 

 

De Greef23 deelt problematische schuldsituaties in volgens vier typen: 

 

1.2.1 Overlevingsschulden 

 

Deze schulden worden veroorzaakt door een gebrek aan inkomsten. Er is sprake van een 

structurele onbalans aangezien er geen evenwicht bestaat tussen inkomsten en uitgaven. 

De lasten zijn hoger dan het inkomen en meestal zien we deze schulden terugkomen bij 

mensen die rond het sociaal minimum leven.  

 

“Ik koop geen cd’s of boeken, ik ga naar de bibliotheek. Deze kleren zijn 

tweedehands. Met Nieuwjaar heb ik mijn zoon voor 27 euro in het nieuw 

gestoken. In merkkleding van faillissementen. Geen mens die het ziet. Ik 

weiger mijn armoede uit te stallen. Daarvoor ben ik te trots. Ook al eten we 

hier soms dagen achtereen pasta of boterhammen met choco. Ik hoef geen 

medelijden. Ik wil zo gewoon mogelijk leven.”24 

 

Problematische schulden ontstaan vaak na drie tot vijf jaar bijstand te hebben 

ontvangen. De afhankelijkheid van een sociale uitkering beperkt de mogelijkheid tot het 

aanleggen van reserves, voor de noodzakelijke vervanging van duurzame 

consumptiegoederen. Bij financiële tegenslagen heeft men geen geld achter de hand. 

 

Voor heel wat armen volstaat hun inkomen niet om rond te komen. Acties uit 

verschillende hoeken voor de verhoging van de vervangingsinkomens met 10% en het 

welvaartsvast maken van de uitkeringen brachten nog niet veel op. Bovendien zou een 

verhoging met 10% niet volstaan om op een menswaardige manier te kunnen overleven. 

                                                 
23 M.H.G. de Greef: Het oplossen van problematische schulden. Een analyse van de invloed van 
hulpverlening, interorganisationele samenwerking en huishoudkenmerken op de effectiviteit van de 
schuldregeling. Groningen 1992. 
24 KULEUVEN, Samenlevingsopbouw tussen inspiratie en appel. internet, (22 december 2007). 
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Zelfs een aantal minimumlonen biedt hier onvoldoende ruimte toe. Met als gevolg dat 

steeds meer mensen met een minimumloon, overlevingsschulden opbouwen. 

 

Schulden voortkomend uit een gebrekkig inkomen noemt men overlevingsschulden of 

armoedesituaties, waarbij mensen omwille van een permanent gebrek aan inkomen 

schulden aangaan voor elementaire bestedingen. Mensen die leven in generatiearmoede 

dragen schulden mee van bij hun geboorte door een ongelijke start. 

 

“Er zijn mensen die gewoon een te laag inkomen hebben”, stelt jurist en 

schuldbemiddelaar Rik Marynissen in het Nieuwsblad. “Alleenstaanden met een leefloon, 

die daar ook nog eens de huur van moeten betalen, bijvoorbeeld. Zij maken soms 

schulden om gewoon in leven te blijven. Er zijn gevallen waar wij aan de schuldeisers 

moeten zeggen: sorry, maar in dit geval kunnen we zelfs geen afbetalingsplan 

voorstellen want hier kan niks afbetaald worden.”25 

 

Bij onvoorziene omstandigheden (een plotse inkomensdaling door externe 

omstandigheden of toevallige/onverwachte gebeurtenissen) raken gezinnen nog dieper in 

de problemen. Het verlies van werk of een scheiding zijn de belangrijkste oorzaken 

(naast ziekte en detentie). Vooral werklozen en gescheiden moeders met kinderen 

worden op die manier getroffen. Zij leven met een beperkt inkomen en kunnen de 

dagelijkse uitgaven niet meer betalen. Bovendien hebben zij geen geld achter de hand en 

leidt een nieuwe lening tot nog meer problemen.  

 

Wanneer mensen moeten wachten op hun inkomen, bijvoorbeeld bij de overgang naar 

een ziekte- of zwangerschapsuitkering, kan dit problematische gevolgen hebben. Bij 

afhankelijkheid van bijvoorbeeld maatschappelijk werkers valt het voor dat inkomens te 

laat worden gestort door nalatigheid. 

 

Mensen in armoede zijn bijgevolg aangewezen op allerlei overlevingsstrategieën. 

Liefdadigheid en aanvullende voordelen die hun inkomen op één of andere manier 

kunnen verhogen zijn een noodzakelijk onderdeel van deze strategieën. Het volstaat 

echter niet over een laag inkomen te beschikken om het ‘recht’ te verwerven om je 

inkomen op deze manier bij te sturen. Elke vorm van aanvullende steun en zelfs 

voedselbedeling en andere vormen van liefdadigheid zijn gebonden aan regels en 

voorwaarden. Naargelang het statuut dat men heeft, kan men beroep doen op 

                                                 
25 DAMS, T., Tweeverdieners kunnen schulden ook niet betalen. internet, Het Nieuwsblad, 11 
januari 2007. 
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verschillende voordelen. Voor een aantal zaken zijn ook niet het inkomen maar de 

gezinssituatie of de gezondheid van doorslaggevend belang.  

 

Om van de schulden af te raken, dient men te leren leven met een beperkt budget of 

extra inkomsten te verwerven (bijvoorbeeld een goedkopere woonst zoeken of 

werkaanvaarding).  

 

Heel zuinig leven, tevreden zijn met een kopie van het origineel, aankopen uitstellen, 

steeds op zoek gaan naar het goedkoopste en beroep doen op voedselbedeling en 

liefdadigheid zijn enkele voorbeelden van besparingstrucs die mensen in armoede 

dagelijks toepassen om het hoofd boven water te houden. 

 

De praktijk leert ons dat mensen die overlevingsschulden maken met zeer beperkte 

middelen proberen rond te komen. Ziekenhuisfacturen, energierekeningen 

(elektriciteit/gas), huishuur en persoonlijke leningen (om rekeningen af te betalen) zijn 

bijgevolg de kosten waarop mensen in (generatie)armoede schulden maken. Algemeen 

beschouwd worden schulden, van mensen die in generatiearmoede leven, gemaakt om te 

overleven.  

 

“Vooruitgaan zou zijn dat de kinderen mee kunnen op schoolreis en op 

uitstap, want het kost allemaal zoveel geld, het is niet zo vanzelfsprekend.” 

 

Dat generatiearmoede nog bestaat in een welvarend land als België is een bewijs van 

structurele ongelijkheid. Met het persoonlijk faillissement binnen de collectieve 

schuldenregeling is de overheid tegemoet gekomen. Tegelijkertijd geeft de overheid 

daarmee echter ook toe aan het structurele probleem, aangezien ze bekent dat een 

aantal mensen schulden moet maken om te overleven, maar hun inkomen te klein is om 

de schulden terug te betalen. 

 

1.2.2 Overbestedingsschulden 

 

Door het afsluiten van teveel kredieten zijn er financiële problemen ontstaan. Men geeft 

met andere woorden meer geld uit dan men verdient. Structureel onverantwoord gedrag 

is de oorzaak van de problematische schuldsituatie van de persoon in kwestie, het 

zogenaamde ‘gat in de hand’. 
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Sommige gezinnen komen in de problemen omdat ze te gemakkelijk leningen krijgen. Bij 

kleine leningen kijken de banken meestal niet na of de mensen de lening kunnen 

terugbetalen. Reclame misleidt mensen tot aankopen. En aankopen om erbij te willen 

horen zijn vaak een boosdoener. Ook de opvoeding speelt een rol bij 

overbestedingschulden. Waarden en normen zijn opvoedingsgebonden met als gevolg dat 

niet iedereen op dezelfde manier leert omgaan met geld.   

 

“Ze koopt een home cinema, maar zeurt dan wel dat ze geen geld heeft om 

eten te kopen. Twee maanden later verkoopt ze dat ding terug voor de helft 

van de prijs, maar ondertussen moet ze wel blijven afbetalen.”26 

 

Er zijn echter ook gezinnen die financieel in de put raken doordat ze geld leenden aan of 

borg stonden voor derden. Dit kan zware gevolgen met zich mee brengen. Zo was een 

maatschappelijk werker binnen een CAW erin geslaagd een invaliditeitsuitkering te 

verkrijgen voor zijn cliënt (met een mentale handicap). Dit kon hij bovendien 

verwezenlijken met terugwerkende kracht (7 jaar). Enkele maanden later ontving de 

cliënt, zonder enige uitleg of begeleiding, een cheque van enkele duizenden euro’s. Na 

enkele dagen was alles uitgedeeld en bleven er zelfs schulden over vanwege enkele 

buren die de persoon in kwestie afpersten.  

 

Voldoende middelen zijn echter aanwezig in deze situaties, waardoor men zal moeten 

trachten binnen zijn budget te blijven. 

 

“Bij de mensen met schulden”, stelt Marynissen. “Mensen die zeer vatbaar zijn voor 

reclame, die absoluut de laatste gadgets in huis willen hebben, die niet willen onderdoen 

als hun broer een dure auto koopt… Vaak, maar niet altijd, gaat het dan om jonge 

mensen. De oude mentaliteit om een frank eerst in tweeën te bijten, ebt bij velen weg. 

De makkelijkst verkregen kredieten verergeren dat natuurlijk nog.”27 

 

Opmerking: vaak gaat men er te snel vanuit dat mensen in armoede niet kunnen 

omgaan met geld. Er wordt verteld dat zij alles op afbetaling kopen en bij het begin van 

de maand al hun geld opdoen. Als vereniging waar armen het woord nemen, kunnen wij 

echter stellen dat ook de beste spaarders zijn terug te vinden onder mensen die in 

armoede leven. Veel van hen beseffen door de harde dagelijkse realiteit wat geld waard 

is.  

 

                                                 
26 KULEUVEN, Samenlevingsopbouw tussen inspiratie en appel. internet, (22 december 2007). 
27 DAMS, T., Tweeverdieners kunnen schulden ook niet betalen. internet, Het Nieuwsblad, 11 
januari 2007. 
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1.2.3 Aanpassingsschulden 

 

Bepaalde veranderingen kunnen je leven zodanig beïnvloeden dat ook je inkomsten en/of 

uitgaven worden bedreigd. Meestal is hier sprake van een éénmalig probleem aangezien 

de problematische schulden ontstaan zijn door een zeer aanzienlijke onverwachte 

verandering in de inkomsten en/of uitgaven. Situaties als (v)echtscheiding, werkloosheid, 

arbeidsongeschiktheid, ziekte, het (terug) in huis nemen van kinderen of derden 

waardoor de financiële situatie wijzigt, enzovoort kunnen beslag leggen op je leven.  

 

Volgens Marynissen is er een groep mensen die helemaal buiten hun wil om in de 

schulden raakt. Mensen die zich voor iemand borg stellen die plots een grote 

schuldenberg lijkt te hebben opgestapeld, bijvoorbeeld. Dat zijn soms schrijnende 

situaties. Zo kent hij het geval van een gescheiden vrouw. Samen met haar man was zij 

een zware hypothecaire lening aan het terugbetalen. Maar haar ex-man leidt intussen 

een nogal liederlijk leven, waardoor zij ineens alleen voor die lening kwam te staan… 

daardoor zit ze nu ook in de schulden.28 

 

De persoon met schulden zal moeten leren om zich aan te passen aan de nieuwe situatie 

of op zoek gaan naar nieuwe bronnen van inkomsten. Meestal komt men er met een 

éénmalige steun weer bovenop omdat het voornamelijk huishoudens met een modaal of 

hoger inkomen betreft. 

 

Een tekort aan administratieve vaardigheden kan ook een oorzaak van schulden zijn. 

Informatie wordt vaak niet begrepen in een samenleving die steeds complexer wordt. En 

bovendien beschikken mensen in armoede vaak niet over de capaciteiten en het nodige 

netwerk om op terug te vallen, wanneer ingewikkelde documenten in de brievenbus 

belanden. Betrek hierop evoluties als de privatisering van de energiemarkt en men 

verliest het overzicht en de controle over de financiële situaties. Rekeningen blijven 

liggen, aangetekende brieven volgen en niet veel later ook een deurwaarder… want 

schulden maken schulden. 

 

1.2.4 Compensatieschulden 

 

Schulden die voortkomen uit psychologische problemen en/of verslaving (drugs-, drank-, 

telefoon-, gok-, koopverslavingen, enzovoort) vallen onder deze noemer. Het betreft 

compensatiegedrag voor een structureel gebrek aan psychisch welbevinden. Deze vorm 

                                                 
28 DAMS, T., Tweeverdieners kunnen schulden ook niet betalen. internet, Het Nieuwsblad, 11 
januari 2007. 
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wordt vaker waargenomen bij diegenen die leven op of onder het sociaal minimum. Een 

combinatie van verschillende oorzaken, zoals psychische problemen of beperkte 

maatschappelijke participatie, zorgt ervoor dat bepaalde mensen vaak niet in staat zijn 

om er op eigen kracht weer bovenop te komen. Net als bij overbestedingschulden is er 

sprake van een structureel gedragsprobleem. En ook bij dit type van schulden is een 

specifieke aanpak nodig. 

 

Compensatieschulden waarbij men zichzelf ‘extra’s’ gunt die men in feite niet kan 

veroorloven, meestal vanuit een gevoel misdeeld te zijn, kunnen hieronder worden 

geplaatst. Dit kan gaan van zich (onschuldig) iets extra gunnen tot verslavingen (alcohol, 

gokken, enzovoort). 

 

Men dient te bekijken in welke mate andere problemen van invloed zijn op (het 

vermeerderen van) de financiële schuld. Uit de schulden raken houdt dan vaak in dat 

men eerst zal moeten werken aan de randvoorwaarden en het gedrag dat de basis vormt 

van de problematische schuldenlast. Pas daarna kan worden overgegaan tot de 

daadwerkelijke schuldhulpverlening. Met andere woorden moet er bij mensen met 

multiproblematiek eerst een ander traject worden doorlopen voordat schuldhulpverlening 

mogelijk is. Daarnaast kan men parallel aan een schuldhulpverleningstraject een ander 

traject doorlopen. 

 

Dat die manier van werken een volledig andere benadering vraagt dan de reguliere 

werkwijze is duidelijk. Hulpverleners dienen doelgericht door te verwijzen of gericht een 

andere hulpverlener in het proces te betrekken. Casemanagement29 is daarbij van belang 

indien men de grote groep mensen met compensatieschulden wil laten afnemen. 

 

1.3 Concreet 

 

1.3.1 Cijfers 

 

De oorzaak voor 40% van de schulden blijkt volgens de diensten schuldbemiddeling van 

de CAW’s ‘onvoorziene omstandigheden’ zoals echtscheiding, ziekte, werkloosheid en 

detentie. Overbesteding is de oorzaak van 21% van de schulden. Een gebrekkig inkomen 

omvat 14%, een tekort aan administratieve vaardigheden 13% en psychische problemen 

8%. Naar de soort van schulden staan woonschulden (29,9%), consumentenkredieten 

(25,1%) en fiscale schulden (15,7%) voorop als belangrijkste. De meest voorkomende 

                                                 
29 Bij casemanagement werken verschillende hulpverleners, begeleid door een casemanager, 
inhoudelijk met elkaar samen vanuit hun eigen deskundigheid, opvattingen en mogelijkheden om 
tot een integrale vorm van hulpverlening te komen.  
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budgetproblemen hebben te maken met verbruikerskredieten, medische kosten, 

faillissementen, postorderverkoop, energievoorzieningen, huishuur, hypothecaire 

schulden, onderhoudsgelden en complexe budgetproblemen. 

 

Meer dan de helft van de mensen in schuldbemiddeling bij de CAW’s heeft meer dan vijf 

schuldeisers, 47% heeft één tot vijf schuldeisers.30  

 

1.3.2 Centrum Kauwenberg  

 

…nam de proef op de som naar aanleiding van dit dossier. De schuldoorzaken die 

voorkwamen onder de bezoekers waren van uiteenlopende aard:  

 

• geen spaargeld hebben wanneer een financiële tegenslag zich voordoet,  

• overlevingsschulden bij extreem laag inkomen, 

• een ongelijke start in het leven (generatiearmoede), 

• door nalatigheid van derden (bij afhankelijkheid), 

• wachten op geld (bijvoorbeeld bij de overgang naar een ziekte- of 

zwangerschapsuitkering), 

• huishuur- en huurwaarborg (!!!), 

• energieproblemen (!!!), 

• gezondheids- en ziekenhuiskosten (!!!)31, 

 

• te snel verkregen (consumenten)kredieten en leningen, 

• misleid worden door reclame, 

• een ander waarden & normenpatroon door de opvoeding, 

• lenen aan of borg staan voor derden, 

 

• scheiding en de (financiële) consequenties, 

• financiële wijziging door het terug in huis nemen van kinderen of derden (en het 

opdraaien voor hun kosten of schulden), 

• foute interpretatie of niet begrijpen van informatie, 

• schulden maken extra onkosten en schulden (bijvoorbeeld deurwaarderskosten), 

 

                                                 
30 Actualisatie Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (2005 – 2009). document, Brussel, Vlaams 
Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 11 april 2007, blz. 15. 
31 Ziek maakt arm, maar het omgekeerde geldt evenzeer. Armoede leidt tot een slechtere 
gezondheid zoals werd aangekaart in de armoedecirkels in hoofdstuk III van dit dossier. Vanuit de 
vaststellingen dat een groot aantal mensen, binnen Centrum Kauwenberg, kampt met hun 
gezondheid(skosten) werd er twee jaar gewerkt rond dit thema. Dat resulteerde uiteindelijk in het 
dossier ‘Gezondheids-ZORGEN! Over de toegang tot de gezondheidszorg’. Dit dossier is te lezen en 
te bestellen via www.kauwenberg.be. 
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• erbij willen horen, 

• verslavingen. 

 

1.4 Op krediet 

 

Ondanks het feit dat er de afgelopen maanden veel aandacht ging naar het verstrekken 

van kredieten in de media, behoorden zij niet tot onze prioriteit bij de opmaak van dit 

dossier. Voor mensen die in generatiearmoede leven, zijn kredieten vaak niet meer dan 

één van de mogelijke ‘oplossingen’ wanneer een (financieel) probleem zich voordoet.  

 

Kredieten worden door mensen die in armoede leven vaak aangewend voor het betalen 

van ziekenhuis-/energiefacturen, een achterstallige huishuur of het overbruggen van de 

maand wanneer er onvoldoende middelen beschikbaar zijn. Ook verhalen van personen 

die zonder het te beseffen een kredietlijn hadden geopend bereiken ons vaak. Hierbij 

dient wel te worden vermeld dat het merendeel van de bezoekers van Centrum 

Kauwenberg, door negatieve ervaringen in het verleden, op hun hoede is wanneer er 

over leningen of kredieten wordt gesproken. 

 

Kredieten kunnen met andere woorden worden geopend omwille van diverse redenen 

(zie theoretisch kader De Greef) en zijn in te delen in niet-bancaire en bancaire 

kredieten. 

 

“Vroeger stelden mensen zich de vraag waarvoor ze gingen sparen als ze 

trouwden. Nu vragen ze zich af waarvoor ze gaan lenen.” 

 

1.4.1 Niet-bancaire kredieten  

 

Kopen op krediet is vandaag onwaarschijnlijk gemakkelijk geworden. In elk 

grootwarenhuis of grote keten geraak je als consument, zonder grote inspanningen, aan 

diverse kredietkaarten (Aurora, Partner Card, enzovoort). Kredieten worden met andere 

woorden ‘rijkelijk’ verspreid. Vroeger kochten mensen een huis of auto op krediet, 

tegenwoordig ook een dvd-speler of elektrische tandenborstel. Voor een elektrisch toestel 

van ongeveer € 500 krijg je makkelijk een krediet van € 1 250. Dat krediet kan je vrij 

gebruiken voor andere aankopen, maar intussen lopen wel de interesten op die som. En 

die kunnen oplopen tot 20 procent. De vraag rijst of dit niet aan banden dient te worden 

gelegd? 
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Sommigen pleiten voor het verbieden bij wet van niet-bancaire kredieten. Het feit dat ze 

een bijdrage kunnen leveren tot de economische ontwikkeling en de kansen op 

persoonlijke groei en emancipatie zijn daarbij geen doorslaggevende argumenten. Men 

kan zich namelijk beroepen op bankinstellingen (onderhevig aan de wetgeving).  

 

Er kwam echter een tegenargument, voor het verbieden van niet-bancaire kredieten,  

naar boven tijdens het veldwerk ter voorbereiding van dit dossier. Mensen in armoede 

gebruiken dergelijke kredietkaarten namelijk vaak bij het overbruggen van de maand. Zo 

gebruiken ook mensen uit onze vereniging bijvoorbeeld hun Plus-kaart (Delhaize) 

wanneer ze tegen het einde van de maand over onvoldoende middelen beschikken. Het 

geld van dergelijke kredietkaarten wordt meestal pas aan het einde van de maand 

afgerekend. Hierdoor verliezen heel wat mensen de stand van hun uitgaven uit het oog. 

Op die manier komt er dan wel eten op tafel… maar een zure appel wanneer er dient 

betaald te worden.  

 

“Wat ik heb geleerd door de schuldbemiddeling? Dat ik NIKS meer op 

afbetaling zal kopen!” 

 

Mensen in armoede zullen steeds het slachtoffer worden van niet-bancaire kredieten of 

‘the poor pay more’. Wanneer bijvoorbeeld de wasmachine of de televisie het begeeft, zal 

een middenklasse gezin over voldoende middelen beschikken om dit toestel te 

vervangen. Zij betalen direct en hebben geen nood aan het openen van een krediet. 

Gezinnen in armoede zullen echter genoodzaakt zijn zich te wenden tot de opening van 

een krediet en betalen bijgevolg meer voor een zelfde toestel. Voor maar    € 38/maand 

kan worden afbetaald, maar een toestel van pakweg € 1 399 betaal je tegen een rente 

van % 18 gemakkelijk € 1 899. Zo voordelig als de advertentie laat uitschijnen, is het 

met andere woorden niet. Bovendien is er vaak sprake van financieel analfabetisme 

aangezien mensen vaak niet goed begrijpen wat wordt aangegaan en hoe ermee om te 

gaan. Daarnaast krijgt men bij het openen van een niet-bancair krediet nauwelijks uitleg 

over de te betalen rentevoet.32 

 

1.4.2 Bancaire kredieten 

 

Uit recente cijfers van de Kredietcentrale, die wanbetalingen registreert op het gebied 

van consumenten- en hypothecaire kredieten, blijkt dat 343 020 mensen geregistreerd 

staan als wanbetaler. Het gaat over 427 450 kredieten met een achterstand van in totaal 

                                                 
32 Zembla. tv-programma, Hilversum, Nederland 2, 17 februari 2008. 
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1,84 miljard euro. De kredietopeningen vertegenwoordigen met 3 miljoen contracten 

tweederde van alle consumentenkredieten. 

 

“Hoe meer moeilijkheden de klanten hebben om te betalen, hoe meer de bank 

eraan verdient.” 

 

In de schulddossiers keren de namen van bepaalde banken (bijvoorbeeld Citibank, 

Europabank en Mevrouw Leemans) steeds terug. Het geld van bijna één op de drie 

werklozen, die wettelijk afstand doen van hun werkloosheidsvergoeding om leningen af 

te betalen, gaat direct van de RVA naar Citibank. Dat blijkt uit een analyse van de 

gegevens die binnenkwamen bij het SP.A-meldpunt over de kredietverstrekker. Personen 

met schulden bij een bepaalde kredietmaatschappij worden vaak bewust gecontacteerd 

voor nieuwe leningen. Citibank ontkent, maar (ex)-personeelsleden getuigen dat Citibank 

wel degelijk mechanismen gebruikt om sociaal en financieel zwakkeren (bijvoorbeeld 

langdurig werklozen en PWA’ers) binnen te halen.  

 

Kleinere kredietmaatschappijen (bijv. Mevrouw Leemans) rekenen nog hogere interesten 

aan, zelfs tot 20 procent. Vaak zijn ze al tevreden wanneer ze een deel van de lening 

terugkrijgen aangezien dat meestal volstaat om voldoende winst te maken. 

 

“Je mag de perversiteit van dat mechanisme niet onderschatten”, zegt SP.A-Kamerlid 

Hans Bonte, tevens schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitter in Vilvoorde. “Nieuwe 

leningen verstrekken aan mensen die al tot aan hun nek in de schulden zitten, dat is 

immoreel en een groot probleem in de armoede-evolutie. Die financieel zwakke groep is 

vaak immers ook het slechtst gewapend om weerstand te bieden tegen alle prikkels in 

onze consumptiesamenleving. Waardoor je paradoxaal genoeg in OCMW-wachtzalen 

soms de mooiste gsm's ziet.”33  

 

Banken mogen consumenten niet aanzetten om nog meer krediet op te nemen als ze al 

te veel schulden hebben. Onrechtmatig aansporen tot centraliseren van kredieten mag 

ook niet, net als in advertenties het gemak en de snelheid benadrukken waarmee men 

een krediet kan opnemen.  

 

‘Intussen durf ik tegen al die voorstellen voor leningen nee te zeggen, en stop 

ze daar waar geen licht komt. Maar u denkt toch niet dat ik die mondigheid al 

levenslang heb? Ik ben analfabete. Ik kan de brieven van de banken en de 

deurwaarders niet eens lezen.’ 

                                                 
33 Renard, H., Citibank moet eruit. Knack, 7 maart 2007, blz. 14. 
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2 Schuldbemiddeling 

 

Een huishouden dat dreigt terecht te komen in een problematische schuldsituatie krijgt 

op een gegeven moment problemen met één van de schuldeisers. Er komen 

aanmaningen, de telefoon wordt afgesloten en deurwaarders staan voor de deur. Op dat 

moment is de situatie manifest geworden. Met behulp van derden dient men spoedig te 

zoeken naar een oplossing. Door zaken te ontvluchten of extra leningen aan te gaan (om 

vorige leningen af te betalen) geraakt men in een ‘straatje zonder einde’. 

 

“Als mensen in de schulden raken, kan het OCMW op verschillende manieren mee naar 

een oplossing zoeken. Wat het vaakst gebeurt, is dat we bemiddelden met de 

schuldeisers en bijvoorbeeld een afbetalingsplan voorstellen. Een stapje verder is 

budgetbegeleiding. Dan helpen we mensen om hun eigen geld te budgetteren. Bij 

sommigen gaan we nog verder, naar budgetbeheer. Dan wordt je inkomen op een 

OCMW-rekening gestort en beheert de maatschappelijk werker het geld in jouw plaats. 

Dat is geen uitzonderlijke regeling: in Gent alleen al gaat het om ruim achthonderd 

dossiers (gelijkaardige situatie voor Antwerpen, red.). En de ultieme stap is de collectieve 

schuldenregeling. Da’s een gerechtelijke procedure die je misschien nog het best kan 

vergelijken met de afwikkeling van een faillissement. In zo’n procedure bemiddelen we 

tussen de schuldeisers en de schuldenaar, en als we daarbij niet tot een akkoord komen, 

legt de rechter een aanzuiveringsregeling op. Het einde van die procedure is dat je met 

een schone lei opnieuw kan beginnen, zonder voor de rest van je leven te verzuipen in 

een schuldenmoeras.”34 

 

Een overzicht geven van de verschillende vormen van schuldbemiddeling zal voor 

mensen uit de sector overbodig lijken. Helaas hebben wij tijdens de voorbereidende fase 

van dit dossier moeten vaststellen dat dit geen vanzelfsprekendheid is. We werden zelfs 

geconfronteerd met bemiddelaars die de termen door elkaar haalden. 

 

Het onderstaande overzicht35 werd gemaakt door de projectgroep van Centrum 

Kauwenberg, in samenspraak met APGA, OCMW Antwerpen en Recht-Op Kiel, ter 

ontwerp van een folder met de mogelijke vormen van schuldbemiddeling binnen OCMW 

Antwerpen.  

 

                                                 
34 DAMS, T., Tweeverdieners kunnen schulden ook niet betalen. internet, Het Nieuwsblad, 11 
januari 2007. 
35 Om het overzicht te vervolledigen, is de voorlopige bewindvoering toegevoegd aan de lijst. Deze 
dienst is echter niet terug te vinden binnen OCMW Antwerpen! 



Schuldbemiddeling ontoereikend!?   -   Centrum Kauwenberg vzw                                                                        39 
 

De nood aan een folder36 en informatie drong zich op, toen bleek dat veel mensen in 

armoede niet weten waaraan ze beginnen bij de start van schuldhulpverlening. Nochtans 

is kennis belangrijk. Betrokkenheid zorgt er namelijk voor dat mensen volhouden om de 

hulpverlening tot een goed einde te brengen. 

 

2.1 Schuldbemiddeling met financieel beheer 

 

Bij deze vormen van schuldbemiddeling wordt het inkomen rechtstreeks doorgestort naar 

derden, bijvoorbeeld advocaat of OCMW. 

 

2.1.1 Budgetbeheer 

 

Het geldbeheer van de klant wordt overgenomen door de hulpverlener en de klant 

ontvangt leefgeld voor dagelijkse kosten. Om budgetbeheer aan te vragen dient men niet 

noodzakelijk schulden te hebben. Heeft men schulden, dan blijven de interesten lopen. 

Uitgaven gebeuren in overleg met de klant. Deze werkvorm staat voor ondersteuning & 

beheer. Indien mogelijk wordt deze hulp beperkt in de tijd, omwille van de sterke 

afhankelijkheidsrelatie van de klant. Uit vrije wil kan budgetbeheer worden stopgezet 

door de klant, al zijn er in de praktijk vaak voorwaarden aan gekoppeld. Het blijft echter 

ook wel mogelijk om klanten langdurig onder budgetbeheer te houden, wanneer blijkt dat 

het echt noodzakelijk is. 

 

“Met mijn maatschappelijk assistent heb ik goede contacten. Hij luistert goed 

en een extra vragen is meestal geen probleem.” 

 

Het OCMW onderzoekt de schuldenlast en verwijst naar de hulpverleningsdienst die 

volgens haar het meest aangewezen is. De sociale begeleiding wordt verzekerd door de 

maatschappelijk werker van de wijk. De dienstverlening is gratis. 

 

Deze vorm is geschikt voor wie eigen inkomsten heeft, maar schulden moet aanzuiveren 

of er niet in slaagt om zijn budget degelijk te beheren.  

 

2.1.2 Collectieve schuldenregeling (-bemiddeling) 

 

Een erkende schuldbemiddelaar wordt beheerder van de inkomsten en uitgaven van de 

klant (voor een periode van ongeveer 5 jaar). Dat gebeurt in opdracht en onder controle 

                                                 
36 Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? folder, OCMW Antwerpen, februari 2008, blz. 12. 
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van de (arbeids)rechter.37 De schuldbemiddelaar kan betalingsovereenkomsten onderling 

of gerechtelijk regelen. Zo kunnen interesten worden gestopt of zelfs afgeschaft.  

 

De schuldbemiddelaar wordt door de rechter aangesteld en kan een advocaat zijn, of het 

OCMW. De mogelijkheid bestaat dat de schuldbemiddelaar enkel de schulden betaalt, en 

dat de klant nog zelf instaat voor de betalingen van de vaste kosten (zoals huishuur, gas, 

elektriciteit, enz.). Betreffende het leefgeld worden er duidelijke afspraken gemaakt. 

 

“Met mijn advocaat heb ik steeds rechtstreeks contact. Wanneer ik iets extra 

vraag voor bijvoorbeeld de solden of een bril is dat geen probleem.” 

 

Deze vorm van hulpverlening is niet gratis (vaste tarieven). De aangestelde 

schuldbemiddelaar mag erelonen vragen, of de kosten hiervoor aanrekenen aan een 

fonds. Collectieve schuldenregeling stopzetten is mogelijk, maar meestal nadelig. 

 

Het voordeel is dat men geen last heeft van deurwaarders gedurende de periode van 

collectieve schuldenregeling. Anderzijds geeft niet elke advocaat hetzelfde leefgeld       

(= afhankelijk van de kosten die hij voor de cliënt betaalt) en worden er soms zaken 

zonder raadpleging van de cliënt beslist. 

 

“Het gaat echt wel om mensen die voor de rest van hun leven in armoede zouden 

moeten leven, als de rechtbank niet ingrijpt”, zegt Magda De Meyer (SP.A). “Niet zelden 

zijn het mensen die gedupeerd uit een echtscheiding komen en als gevolg daarvan ook 

nog met een reeks schulden worden opgezadeld van hun gewezen echtgenoot die met de 

noorderzon verdwenen is.”38 

 

2.2 Schuldbemiddeling zonder financieel beheer 

 

Bij deze vormen van schuldbemiddeling blijft men zijn eigen middelen beheren. 

 

2.2.1 Schuldbemiddeling (Wet Consumentenkrediet) 

 

De erkende schuldbemiddelaar (de dienst Schuldbemiddeling binnen het OCMW) kan 

bemiddelen in een dossier waarin minstens één consumentenkrediet (achterstallige 

betalingen, onbetaalde facturen van aankopen op afbetaling, leningen, Aurora, Partner 

Card, enzovoort) aanwezig is.  

                                                 
37 Sinds september 2007 is dit een arbeidsrechter, voordien werden hiervoor beslagrechters 
aangesteld. 
38 KUM, Particulier kan failliet gaan. internet, De Standaard, 23 december 2005.  
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Klanten bieden zich aan met hun schuldenpakket. De dienst onderzoekt/herbekijkt de 

schulden, en stelt afbetalingsplannen op. De klant krijgt een uitgewerkt afbetalingsplan 

mee naar huis en staat zelf in voor het uitvoeren van het afbetalingsplan. De 

hulpverlening is gratis. 

 

2.2.2 Schuldbemiddeling (kort lopende bemiddeling/éénmalige tussenkomst) 

 

Kort lopende bemiddeling bij een beperkte schuldenlast. Nood aan budgetbegeleiding is 

er niet. Onder schulden wordt verstaan: alle  betalingen die al één maand of langer open 

staan, en ook achterstallige facturen (zoals bankschulden, schulden aan energiebedrijven 

& watermaatschappijen, particulieren, ziekenhuiskosten, belastingsschulden, 

huurachterstal, onbetaalde alimentatiegelden, consumentenkrediet, enzovoort). 

 

De uitvoering van de betaling dient door de klant zelf te gebeuren. Telefonisch (juridisch) 

advies is verkrijgbaar bij de dienst Schuldbemiddeling van het OCMW. Klant zijn bij het 

OCMW is niet nodig. 

 

2.2.3 Budgetbegeleiding 

 

De klant wordt begeleid bij het beheer van zijn inkomsten en uitgaven, maar doet zelf 

het beheer van zijn geld en zijn uitgaven. Men hoeft geen schulden te hebben om 

budgetbegeleiding te krijgen. 

 

De klant ontvangt praktische tips en leert om te gaan met een beperkt budget. 

 

Budgetbegeleiding gebeurt in de praktijk nog weinig. En wegens tijdsgebrek is er slechts 

sprake van een minimale vorm van budgetbegeleiding binnen de diensten die het nog 

aanbieden. 

 

2.3 Voorlopig bewindvoerder 

 

Dit is geen vorm van schuldbemiddeling, maar omwille van de volledigheid van het 

overzicht en omdat een aantal mensen uit onze vereniging onder voorlopige 

bewindvoering zijn geplaatst, nemen we het toch op in dit dossier. 

 

De voorlopige bewindvoering is bedoeld voor eenieder die, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk 

of definitief, wegens zijn gezondheidstoestand niet in staat is zijn vermogen te beheren: 



Schuldbemiddeling ontoereikend!?   -   Centrum Kauwenberg vzw                                                                        42 
 

bijvoorbeeld psychisch zieken, demente bejaarden, mensen met een mentale handicap, 

comateuze patiënten, enzovoort. 

 

De voorlopige bewindvoerder wordt aangesteld door de Vrederechter, op verzoek van 

elke belanghebbende partij (bijvoorbeeld de betrokken persoon zelf, een familielid, het 

verzorgingstehuis, de procureur des konings, enzovoort). De Vrederechter stelt als 

voorlopig bewindvoerder een vertrouwenspersoon aan. Dit kan een familielid zijn, maar 

vaak wordt een advocaat aangesteld.  

 

“De correspondentie en contacten met mijn advocaat lopen via Kauwenberg. 

Wanneer het afloopt weet ik niet.” 

 

Het bezitten van schulden is niet noodzakelijk. Het beheer gebeurt met ‘open 

boekhouding’, namelijk onder meer met een jaarlijks verslag van de bewindvoerder 

aangaande de staat van het vermogen, de inkomsten, de uitgaven, enzovoort.  

 

2.4 Een stap vooruit… 

 

…maar géén twee achteruit. Wanneer we het hebben over schuldbemiddeling wordt het 

probleem meestal aan de zijde van de hulpvrager geplaatst. Ondanks de vaststelling dat 

er maatschappelijke tekortkomingen zijn, wordt de oplossing in eerste instantie bij het 

individu gezocht. Hij is het die moet ‘leren’ rondkomen met zijn inkomen. Het overnemen 

van de levensgewoonten van de hulpverlener is daarbij meestal de reddingsboei die men 

de drenkeling toewerpt. Meer nog, budgetbegeleiding kan zelfs worden gezien als een 

manier om de maatschappelijke ongelijkheid te bevestigen, gezien mensen uit midden- 

of hogere inkomensgroepen een betere kans maken op een succesvolle hulpverlening. 

Budgetbegeleiding en –beheer maken cliënten duurzaam afhankelijk van de diensten en 

zo verliezen ze nog meer greep op hun leven en het daaraan gekoppelde zelfvertrouwen. 

Er kan worden gesteld dat (financiële) afhankelijkheid mensen verzwakt in hun positie in 

plaats van hen sterker te maken. 

 

Het curatieve karakter van de hulpverlening blijft behouden en de kloof tussen arm en 

rijk wordt in stand gehouden of vergroot als mensen niet mondiger en sterker worden 

gemaakt. Schuldhulpverlening dient oog te hebben voor het aanleren van vaardigheden.  

Extra inkomsten zijn in bepaalde situaties onontbeerlijk om de menswaardigheid te 

waarborgen.   
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3 Knelpunten & aanbevelingen 

  

3.1 Preventie 

 

Knelpunt: Helaas krijgt niet iedereen dezelfde start of capaciteiten mee bij zijn 

geboorte. Aanbeveling: Als overheid is het bijgevolg noodzakelijk om burgers te 

beschermen door middel van (betere) regelgeving. Denk hierbij maar bijvoorbeeld aan 

het verlenen van kredieten. Anderzijds is het belangrijk om burgers te voorzien van 

goede informatie en hen in te lichten betreffende hun rechten en plichten. 

 

Vaak weten mensen niet waaraan ze beginnen bij de opening van een kredietlijn. Iemand 

getuigde dat hij bij de aankoop van een salon, een kredietlijn van € 5 000 verkreeg. Toen 

hij in de periode erna enkele facturen toegestuurd kreeg, gebruikte hij de kredietlijn voor 

de aankoop van toestellen die hij doorverkocht om zijn facturen te kunnen betalen. 

 

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ is er een grote nood aan informatie 

en opleiding. Daarbij moeten diensten uiteraard bekend zijn bij het (doel)publiek. Een 

laagdrempelig en doorzichtig imago creëren is daarbij van groot belang. Mond-aan-mond 

reclame wordt binnen Centrum Kauwenberg nog steeds als de beste manier bevonden. 

Binnen onze werking, maar ook in andere verenigingen waar armen het woord nemen, 

worden de meeste nieuwkomers aan- of meegebracht door vrienden en familie. En ook 

hulpverleners kunnen door middel van het geven van uitleg of via vormingen mensen 

warm maken. Beroepskrachten en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties en 

instellingen zijn vaak de eersten die met de doelgroep in contact komen. Leraars, 

huisartsen, maatschappelijk werkers, enzovoort zouden dan ook een belangrijke rol 

kunnen spelen bij de toeleiding naar hulpverlening. Aanbeveling: Door middel van 

proactief beleid, waarbij hulpverleners mensen uit de doelgroep bezoeken, wordt 

vertrouwen gewonnen. Ter plaatse wordt informatie verschaft, de bewustwording over 

schulden gestimuleerd en worden vragen beantwoord.  

 

Op 1 maart 2007 kwam Dirk Scheers, een Antwerpse beslagrechter, langs tijdens de 

projectgroep om in dialoog te gaan met de bezoekers van Centrum Kauwenberg. Beide 

partijen kregen de kans om hun verhaal te doen en vragen af te vuren. Daarbij maakte 

argwaan na verloop van tijd plaats voor wederzijds begrip aangezien voldoende uitleg 

werd verschaft en de positie van de beslagrechter werd verduidelijkt. Aanbeveling: 

Dergelijke ontmoetingen zijn niet alleen informatief, maar werken ook drempelverlagend 

en kunnen zelfs aanleiding geven tot het zetten van stappen. 
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Knelpunt: Het al dan niet functioneren van een dienst staat of valt vaak met de locatie 

waar die zich bevindt. Wanneer een dienst bijvoorbeeld niet bereikbaar is met het 

openbaar vervoer, zullen er maar weinig mensen gebruik van maken.  

 

Binnen onze werking wist er nauwelijks iemand dat de Energiecel en de dienst 

Schuldbemiddeling van OCMW Antwerpen verhuisd waren naar Hoboken. Bovendien is 

het omslachtig wanneer mensen eerst een afspraak moeten maken met het sociaal 

centrum in de buurt (aangezien de diensten Budgetbeheer en Collectieve 

Schuldenregeling van OCMW Antwerpen niet rechtsreeks toegankelijk zijn) om daarna 

doorverwezen te worden naar de juiste dienst die zich in Hoboken bevindt. 

 

Aanbeveling: Informatiemateriaal, zoals folders en affiches, moeten qua inhoud en 

taalgebruik aangepast zijn aan de verschillende doelgroepen. Het informeren dient te 

gebeuren op plaatsen waar doelgroepen komen. Informatieverspreiding via 

welzijnsorganisaties, verenigingen waar armen het woord nemen, buurthuizen, scholen, 

postkantoren of huisartsen is een mogelijke piste. En ook van kranten en tijdschriften 

(bijvoorbeeld De Antwerpenaar of De Streekkrant) kan gebruik worden gemaakt. Toch is 

een veel gemaakte opmerking hierbij dat folders de doelgroep meestal niet bereiken. 

Zeker wanneer het onduidelijke, ingewikkelde en teveel tekst omvattende folders betreft. 

Aanbeveling: De regionale tv-zenders zijn wel een dankbaar medium.  

 

Aanbeveling: Er kunnen informatiemomenten worden georganiseerd voor mensen in 

het veld. Daarbij kan niet alleen zinvolle informatie worden verstrekt, maar kunnen ook 

waardevolle contacten tot stand komen en problemen uit het werkveld worden 

geregistreerd. De verenigingen waar armen het woord nemen kunnen een grote rol 

spelen wanneer het vorming betreft. 

 

Centrum Kauwenberg heeft een bijdrage in de 10-daagse vorming van het Vlaams 

Centrum Schuldbemiddeling om schuldbemiddelaars meer inzicht bij te brengen over de 

armoedeproblematiek. Tijdens de laatste namiddag gingen we er, in gezelschap van één 

van onze bezoeksters, uitleg geven over de leefwereld van mensen in armoede. We 

eindigden met concrete hints & tips voor het werken met mensen die sinds jaren in de 

marge van onze samenleving worden geduwd.  

 

Aanbeveling: Met duidelijke en verstaanbare campagnes kunnen mensen leren dat je 

beter nooit onder nul gaat op je rekening. Postorderbedrijven en GSM-spelletjes laat men 

beter links liggen aangezien je de kosten nooit op voorhand kan inschatten. Bovendien 

sloten al veel mensen een abonnement af zonder het te beseffen. Geld kan zelfs de beste 
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vrienden tegen elkaar opzetten. Lenen bij of aan mensen met vergelijkbare (beperkte) 

financiële situaties zorgt vaak voor ruzies. Een sticker ‘geen reclame’ op de brievenbus 

plakken, bespaart alvast een heleboel verleidingen. Met reclame in het algemeen en 

opdringerige verkopers passen zij die in een financieel kwetsbare positie verkeren maar 

beter op. Hun bedoeling is enkel om dingen aan te smeren. Kredieten bij banken of 

winkels kan men best weigeren. Ze doen het overzicht op de uitgaven verliezen en zijn 

eigenlijk duur! Voor de meesten onder ons zijn dit wellicht logische tips. Mensen in 

armoede moeten het echter stellen met minder opvoedingskansen en –mogelijkheden. 

Kinderen leren omgaan met geld is daarom een stap naar de toekomst.  

 

Veel van deze tips waren ook voor de mensen uit de projectgroep van Centrum 

Kauwenberg logisch. Daarbij mag echter niet worden vergeten dat mensen die reeds deel 

uitmaken van een vereniging, mede door de groepswerking, al sterker zijn geworden dan 

andere mensen die niet kunnen terugvallen op hulp van derden. 

 

Uitgeverij De Boeck bracht het scholenpakket ‘op eigen benen’ op de markt. Dit pakket 

gericht op leerlingen uit het BSO die gaan afstuderen, leert jongeren plannen en omgaan 

met geld. Het is een Limburgs initiatief dat door de steun van toenmalig Minister van 

Welzijn, Inge Vervotte (CD&V), al over heel Vlaanderen werd verspreid. Bij het ministerie 

kunnen scholen extra pakketten bestellen tegen verzendingskosten. Knelpunten: 

Jammer genoeg is er geen verplichting, maar wordt het pakket aangeboden in het kader 

van het vak PAV (Project Algemene Vakken). Bovendien werd de bedenking gemaakt dat 

jongeren uit generatiearme gezinnen, op vroege leeftijd, administratief gezien vaak meer 

verantwoordelijkheid dragen dan hun leeftijdsgenoten. Algemeen bekeken leerden zij 

door de dagelijkse realiteit beter wat geld waard is.  Aanbeveling: Rekening houdend 

met maatschappelijke trends zoals (online) gokken door jongeren zou het wellicht nuttig 

zijn om dit lessenpakket verplicht te maken in alle laatste jaren van alle 

onderwijsvormen. Vanuit het onderwijs en de verenigingen waar armen het woord nemen 

worden opvolging en evaluatie van het project alvast voorzien. 

 

Knelpunt: Wat voor velen een evidentie is, is dat niet altijd voor kinderen uit gezinnen 

die in armoede leven. Belangrijke zaken die je als ouder nooit meekreeg of aanleerde zal 

je niet doorgeven aan je kinderen. Zo blijft de vicieuze cirkel bestaan, tenzij we een 

nieuwe generatie voldoende bescherming bieden en voorbereiden op de financiële 

gevaren uit onze samenleving.  

 

“Ik heb zelf altijd in een instelling gezeten. Ik heb nooit geleerd van met geld 

om te gaan. Toen we uit de instelling kwamen, wisten we niet hoe we ons 
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geld moesten beheren, hoe we ermee moesten omgaan. Ik heb nu zelf een 

dochter die een jaar begeleid wonen heeft gedaan. Daar hebben ze wel 

geleerd om met geld om te gaan. Het begint met kleine dingen. Zien dat ze 

toekomen om eten te halen, kuisproducten, vuilzakken, enzovoort. Dat werd 

opgevolgd vanuit de dienst. Zo leren ze tenminste dat alles geld kost en hoe 

dat je rond kunt komen.” 

 

Aanbeveling: Voor volwassenen kunnen groepsbijeenkomsten een hulpmiddel bieden. 

Rekening houdend met het veiligheidsaspect is een sterke individuele begeleiding wel 

nodig om mislukking te voorkomen. Bovendien is er het gegeven dat niet iedereen bereid 

is om zijn inkomen in groep bekend te maken. Zeker niet wanneer het een groep met 

onbekenden betreft. Knelpunt: Het OCMW wordt niet steeds als de meest geschikter 

organisator ervaren omdat het voor bepaalde groepen nog steeds met een controlerend 

imago kampt. 

 

OCMW Antwerpen organiseerde al groepsbijeenkomsten rond budgetplanning. De eerste 

bijeenkomst kon rekenen op verschillende deelnemers terwijl er de tweede keer slechts 

één iemand kwam opdagen. Toen dit nadien werd besproken in de projectgroep werd 

duidelijk dat de meeste personen tijdens de eerste bijeenkomst aanwezig waren uit 

schrik voor sancties. Toen echter bleek dat er geen gevolg zou worden gegeven aan hun 

afwezigheid, kwamen zij de tweede keer niet meer opdagen. 

 

Aanbeveling: OCMW’s en andere organisaties die dicht bij armen staan, kunnen deze 

cursussen samen organiseren. Beiden brengen hun eigen expertise in: de 

schuldhulpverlening en kennis rond preventie en budgetteren versus het bieden van 

vertrouwen en laagdrempelig werken. 

 

Knelpunt: En waar Vlaanderen enkel mag zorgen voor het preventieve en curatieve 

aspect, vallen de consumentenkredieten en de regeling betreffende kredietopening wel 

onder federale bevoegdheid. Daardoor ontsnappen veel van de maatregelen die 

aanleiding geven tot schulden aan de Vlaamse bevoegdheid.  

 

3.2 Hulpverlening 

 

Elke schuldhulpverlening zou moeten beginnen met het in kaart brengen van de schulden 

om tot een volledig overzicht te komen. Een volgende stap is het bemiddelen met de 

schuldeisers om slechts daarna over te gaan tot het afbetalen van de schulden. Te vaak 

loopt het mis wanneer niet alle schulden zijn gekend of er onvoldoende wordt bemiddeld. 
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3.2.1 Aan de zijde van de hulpverlener… 

 

Aanbeveling: Een sfeer van vertrouwen creëren tussen bemiddelaar en cliënt is 

belangrijk aangezien mensen in armoede al diverse negatieve ervaringen opliepen met 

maatschappelijk werkers. Gun de cliënt hierbij de nodige tijd en ruimte. Knelpunt: Het 

verloop van maatschappelijk werkers in bepaalde wijken is soms dermate groot, zodat 

cliënten hun pijnlijke verleden verschillende keren uit de doeken moeten doen voor er 

daadwerkelijk iets mee gebeurt. 

 

“Het is van levensbelang iemand te hebben, die je steunt, bij wie je af en toe 

je hart kunt uitstorten.” 

 

Aanbevelingen: Overleg met de cliënt is zeer belangrijk. Je beheert het inkomen van 

derden en bijgevolg een groot deel van iemands leven. Een grote verantwoordelijkheid 

waartegenover verantwoording staat. Maak onderwerpen bespreekbaar! Een ‘neen’ en de 

daaraan gekoppelde uitleg waarom iets niet kan, is meer aanvaardbaar dan geen uitleg 

te verschaffen. Durf met die reden de cliënt te confronteren met zijn eigen gedrag. 

Wanneer dat niet mogelijk is, kan worden geprobeerd om stil te staan bij de kijk van de 

cliënt. Spanningen zijn niet weg te denken in een (hulpverlenings)relatie. Daarvoor oog 

hebben en ze benoemen is van belang voor het proces.  

 

“Afspraken rond leefgeld die bij het begin zijn opgemaakt, worden niet altijd 

nageleefd door het OCMW. Nochtans stapte ik vrijwillig in dit systeem.” 

 

Onder de bezoekers van Centrum Kauwenberg die in collectieve zitten, zijn er 

verschillende die nooit antwoord krijgen wanneer zij hun advocaat aanschrijven. Dit zorgt 

niet enkel voor onduidelijkheid, maar evengoed voor frustraties. Wanneer dit te lang 

aansleept, is het vaak zelfs een reden om de collectieve schuldenregeling te beëindigen.  

 

Knelpunt: Schuldbemiddelaars schrappen soms uitgaven (die in hun ogen overbodig 

zijn) zonder overleg. Aanbeveling: De cliënt moet weet hebben van de manier waarop 

zijn betalingen gebeuren. De schuldenberg zien afnemen en goede inspanningen positief 

bevestigen, zal de motivatie doen stijgen. 

 

“Vorige zomer had mijn bemiddelaar de distributie niet betaald. Maar ik heb 

vier kinderen, en dat is niet te doen zonder TV.” 
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Het is niet steeds duidelijk dat de schuldbemiddelaar zich in de moeilijke positie tussen 

schuldeiser en schuldenaar bevindt. Dit geeft aanleiding tot wantrouwige reacties. 

Aanbeveling: De schuldbemiddelaar moet zich durven opstellen als medestander, maar 

duidelijk maken wat zijn verplichtingen en positie inhouden. Dit is van groot belang om 

latere teleurstellingen en ruzies te vermijden. 

 

Binnen Centrum Kauwenberg zijn er mensen die de collectieve schuldenregeling als een 

gunst zien en tevreden zijn over hun bemiddelaar. Dat betekent daarom niet dat zij er 

(financieel) beter voor staan dan andere mensen in collectieve, maar ze hebben wel een 

goed contact met de advocaat en zijn op de hoogte gebracht van het proces. 

 

Er bestaat nog steeds een missing link tussen de arme en de middenklassehulpverlener. 

Te vaak werden ze geconfronteerd met beschuldigende of controlerende hulp. Ze kregen 

hulp die niet beantwoordde aan hun vraag of aan de specifieke behoeften van hun 

leefsituatie. De stappen die in de hulpverlening van hen verwacht werden, maakten op 

dat moment de chaos in hun leefsituatie alleen maar groter… Ze voelden zich vaak 

beschuldigd in hun tekorten en eigen acties.39 

 

Knelpunt: Hulpverleners hebben de neiging om sneller te gaan dan cliënten kunnen 

volgen. Op die manier worden resultaten sneller geboekt. Wanneer de hulpverlener 

echter alles uit handen neemt, zal de cliënt op lange termijn minder opsteken. Er rest 

met andere woorden te weinig tijd om procesmatig te leren. Vaak hebben cliënten 

bijgevolg geen zicht op welke schulden worden afbetaald en wordt te weinig informatie 

ter beschikking gesteld. Na enige tijd zal de cliënt dan misschien wel schuldenvrij zijn, 

maar het kan onmogelijk de bedoeling zijn dat hij enkele weken later opnieuw schulden 

opstapelt omdat hij niets heeft bijgeleerd. Dat is dweilen met de kraan open. 

 

“Het laatste jaar van mijn schuldbemiddeling ben ik zelf alles beginnen 

noteren op datum en bedrag wanneer de rekeningen binnenkwamen. Zo had 

ik mijn eigen betalingssysteem klaar wanneer de bemiddeling werd afgerond.” 

 

Aanbevelingen: Verstaanbare, eenvoudige taal en er niet vanuit gaan dat de cliënt 

reeds op de hoogte is van een bepaalde procedure, zelfs niet na een doorverwijzing, 

verduidelijken het proces. Indien de cliënt reeds op de hoogte is, zal hij dat wel zelf 

aangeven. Door voldoende informatie en kopieën van verstuurde brieven mee te geven 

zal de cliënt het dossier als iets van hem persoonlijk blijven zien.  

                                                 
39 Recht-Op vzw, Het stedelijk wijkkantoor: een schakel tussen de stad en haar bevolking, nota 
i.o.v. de Stad Antwerpen, blz. 3. 
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Aanbevelingen: Leg de lat of de verwachtingen voor je cliënt niet te hoog. Stap voor 

stap zal je meer bereiken dan met te strikte streefdoelen en deadlines die niet stroken 

met de realiteit. Tijd, geduld en nieuwe zaken meerdere keren uitleggen brengen je met 

andere woorden al een hele stap vooruit. 

 

Iemand binnen onze vereniging bleef koppig volhouden aan zijn visie op de 

probleemaanpak van zijn schuldenberg binnen een collectieve schuldenregeling. Elk 

gesprek, waarbij hij voornamelijk om bevestiging vroeg van datgene hij vertelde, leidde 

tot niets. Enkele maanden later vroeg hij echter steun bij de uitvoering van de aanpak 

die wij hadden voorgesteld. 

 

Knelpunt: De onwetendheid van sommige hulpverleners kan een probleem vormen. 

Binnen één van de gecontacteerde CAW’s kende een hulpverlener bijvoorbeeld het 

verschil niet eens tussen budgetbegeleiding en -beheer. Knelpunt: Anderzijds is er ook 

onwetendheid betreffende de leefwereld van mensen in armoede. Kennis over armoede is 

noodzakelijk om geen beoordelingsfouten te maken en zich niet te laten leiden door 

oppervlakkige vaststellingen, waarbij vooroordelen een grote rol spelen. Ze verkleint met 

andere woorden de kans op misverstanden. Daarnaast is kennis van belang omdat 

mensen in armoede zo minder worden gestigmatiseerd en respectvoller behandeld. 

Aanbeveling: Slechts door middel van vorming voor hulpverleners en dialoog met 

mensen in armoede hieromtrent, kunnen er voorwaarden worden geschapen om te 

komen tot ‘zorg op maat’. 

 

“Ik ben deze zomer verhuisd naar een sociale woning, eindelijk! Maar mijn 

bemiddelaar was vergeten de bestendige opdracht te veranderen en daardoor 

was ik mijn woning al bijna terug kwijt.” 

 

3.2.2 Aan de zijde van de hulpvrager… 

 

Knelpunt: Loopt het toch fout, dan is uit de praktijk gebleken dat mensen (met kleine 

budgetten) hun financiële situatie zo lang als mogelijk zelf willen beheren. Je financies uit 

handen geven is geen evidentie. Iedereen heeft zijn trots en al beschikken mensen die in 

armoede leven over probleembesef, negatieve ervaringen binnen de hulpverlening zijn 

vaak aanwezig.  

 

Sommige cliënten weten niet eens in welk systeem ze zijn gestapt of wat die bepaalde 

vorm van schuldbemiddeling juist inhoudt. Enkele mensen die regelmatig in Centrum 

Kauwenberg langskomen, wisten niet dat zij onder voorlopige bewindvoering stonden en 
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wat dat precies inhield. Knelpunt: Een praktisch probleem betreft dan ook de 

onbekendheid van de verschillende vormen van schuldbemiddeling.  

 

Wat we merken uit de praktijk is dat de meeste mensen voornamelijk bezig zijn met het 

leefgeld dat ze overhouden. Door de dagelijkse overlevingsstrijd is het niet eens zo 

belangrijk om weten in welk systeem ze zijn gestapt. Vaak was de collectieve 

schuldenregeling op een bepaald moment de enige ‘keuze’ die men had. Toch zijn er 

enkele ‘succesverhalen’ zoals een vrouw die na overleg haar huis kon houden en een deel 

van het door haar verdiende geld. Zij wist op voorhand wel duidelijk wat ze kon en mocht 

verwachten. 

 

Knelpunt: Het is niet eenvoudig om met beperkte inkomsten uit de schulden te blijven 

en al zeker niet om er terug uit te geraken eens de berg aan het groeien is. De 

psychologische gevolgen van problematische schulden (zoals schaamte en apathie) 

mogen niet worden onderschat.  

 

Wanneer mensen verzuipen in de schulden komt het vaak voor dat ze er zich van gaan 

distantiëren. De schuldenberg wordt naast zich neergelegd en men probeert verder te 

leven alsof er niets aan de hand is. Spreek je hen aan betreffende het probleem, dan 

blijven ze enkele weken weg.  

 

Aanbeveling: Ook wanneer de begeleiding van start is gegaan, blijft preventie 

levensnoodzakelijk om de schade te beperken en de cliënt sterker te maken. Door 

preventie kan namelijk worden vermeden dat aanmaningen van onbetaalde rekeningen 

blijven aanslepen en brieven ongeopend blijven liggen, zelfs die van 

gerechtsdeurwaarders en incassobureaus. Deze laatste mogen dan wel niet dreigen met 

sancties, ze kunnen wel extra kosten aanrekenen. Zo kost elke bijkomende brief van een 

gerechtsdeurwaarder of incassobureau geld. Mensen moeten leren om te reageren 

zonder daarbij hun kalmte en beheersing te verliezen. Beschikt men niet over voldoende 

middelen om af te betalen, dan moet de houding worden aangeleerd om contact op te 

nemen met de schuldeiser of een dienst die daarbij kan helpen zoals een OCMW of CAW. 

Zij kunnen informeren over rechten en plichten, tussenkomen bij betalingsproblemen en 

helpen te leren omgaan met geld. Met weinig geld rondkomen is niet eenvoudig wanneer 

er nog eens schulden bovenop komen.  

 

“Ik krijg dop en kindergeld. Meestal trek ik mijn plan, maar er zijn ook 

moeilijke maanden. Als er een hoop rekeningen tegelijk binnenkomen dan heb 

ik hulp nodig: een voedselpakket, steun voor aankopen voor de kinderen of 
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eventueel een kleine lening om mijn rekeningen te betalen en grotere 

problemen te vermijden.” 

 

Aanbeveling: Het aanpassen van de uitgaven is meestal meer realistisch dan zoeken 

naar een verhoging van de inkomsten om de schulden af te lossen. Indien je resultaten 

wil bereiken, is het daarom belangrijk om rekening te houden met de mogelijkheden van 

de persoon in kwestie. 

 

3.3 Rol van de schuldbemiddelaar 

 

3.3.1 Budgetbegeleiding/-beheer 

 

Knelpunt: Door een stijging van het aantal dossiers budgetbegeleiding en een afbouw 

van het aanbod, ontstaan er wachtlijsten bij OCMW’s. De wachttijd bedraagt vaak drie 

maanden en meer. Te lange wachtlijsten vormen een grote drempel en sluiten niet aan 

bij de leefwereld van mensen in armoede. Zij leven vaak van dag tot dag. Wanneer ze de 

moed (uiteindelijk) hebben gevonden om zich in te schrijven voor budgetbegeleiding en 

te horen krijgen dat ze maanden dienen te wachten voor de begeleiding van start kan 

gaan, vormt dat een teleurstelling. Bovendien kan enkele maanden later de persoonlijke 

situatie volledig zijn gekeerd. Misschien is er intussen zelfs een aanzienlijke bijkomende 

schuld opgebouwd door de aanvrager, want meestal zetten mensen pas de stap naar 

schuldhulpverlening wanneer het al te laat is. 

 

Wanneer we binnen Centrum Kauwenberg een activiteit plannen, laten we dat op 

voorhand weten aan de hand van een activiteitenkalender. Toch bellen we de dag 

voordien iedereen nog eens op. Dit doen we vanwege het feit dat er in de tussentijd heel 

wat kan gebeurd zijn en het is bovendien een teken van interesse naar de persoon in 

kwestie toe.  

 

Waar mensen met een vraag naar budgetbegeleiding voorheen terecht konden bij diverse 

mutualiteiten, vakbonden en andere diensten, blijven er vandaag nauwelijks 

alternatieven over. Ondanks de laagdrempeligheid en de positieve reacties moesten de 

begeleidingen worden gestaakt wegens te arbeidsintensief en vernieuwde 

reglementeringen. Binnen OCMW Antwerpen kunnen enkel nog klanten terecht die een 

financiële uitkering (leefloon) van het OCMW ontvangen. Een groot verschil met enkele 

jaren terug toen zelfs gezinshelpers officieus opereerden als budgetbegeleiders.  
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Momenteel is de situatie zo schrijnend dat van de drie Antwerpse CAW’s, enkel nog CAW 

De Mare en CAW De Terp budgetbegeleiding in hun hulpverleningspakket aanbieden. 

Binnen CAW De Mare is iedereen welkom, met speciale aandacht voor mensen die in 

kansarmoede leven. Vanwege overbevraging is er echter een ‘stop’ ingevoerd, aangezien 

de laagdrempelige CAW’s niet werken met wachtlijsten (wegens niet praktisch). CAW De 

Terp organiseert budgetbegeleiding in de eerste plaats voor niet-OCMW-cliënteel, daarna 

volgen thuis- & daklozen. Na besprekingen op het team werd echter ook binnen dit CAW 

een ‘stop’ ingelast. CAW Metropool biedt geen budgetbegeleiding meer aan en verwijst 

enkel nog mensen door. Personen die opgenomen zijn binnen het OCMW worden nog wel 

verder geholpen. 

 

Deze situatie geldt niet enkel voor Antwerpen. Ook andere CAW’s werden door Centrum 

Kauwenberg gecontacteerd met gelijkaardige vragen en resultaten tot gevolg. 

Budgetbegeleiding wordt vaak te intensief bevonden en door OCMW’s en CAW’s niet 

langer aangeboden vanwege tijdsdruk. De bevraging leverde tegenovergestelde 

resultaten op in de kleinere gemeenten waar vaak meer tijd en middelen voorhanden 

zijn. 

 

Aanbevelingen: Goede dienstverlening betekent dat ze snel en onbureaucratisch tot 

stand kan komen. Wachttijden mogen daarbij niet overdreven lang duren en de 

hulpverlening moet voor iedereen met een hulpbehoefte toegankelijk zijn. Daarbij zal een 

betere toegankelijkheid en een uitgebreider aanbod aan dienstverlening een preventieve 

werking tot gevolg hebben.  

 

3.3.2 Collectieve schuldenregeling 

 

Aanbeveling: Eenmaal per jaar zouden cliënten een duidelijk overzicht moeten 

ontvangen van hun (schuld)afbetalingen, inkomsten en uitgaven met een bijhorende 

mondelinge toelichting. Knelpunten: In de praktijk gebeurt dit niet altijd en moeten 

cliënten zelf vragen (en aandringen) om een overzicht te ontvangen. Bovendien zijn 

bepaalde overzichten zo ingewikkeld dat zelfs boekhouders er nauwelijks iets uit kunnen 

opmaken. Een dergelijk overzicht is nochtans belangrijk opdat mensen vat blijven 

hebben op hun situatie en gemotiveerd blijven. Daarnaast wordt het overzicht door 

cliënten vaak als voorbeeld gehanteerd bij het uitvoeren van betalingen wanneer de 

schuldenregeling is afgerond. Aanbeveling: Een uniform type model op federaal niveau 

kan een aanzet geven. 
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“Een overzicht van mijn in- en uitgaven? Dat krijg ik éénmaal per jaar 

wanneer ik er naar vraag, maar ik snap er niets van.”  

 

Knelpunt: Met sommige advocaten verloopt de communicatie uiterst moeilijk en zijn er 

zelfs nauwelijks contacten. Enkele mensen konden of mochten geen telefonisch contact 

opnemen met hun advocaat en kregen in het beste geval de secretaresse aan de lijn. 

Aanbeveling: Advocaten zouden bereikbaar kunnen zijn op vaste momenten (via een 

permanentiesysteem) zodat rechtstreekse contacten altijd mogelijk zijn. Wanneer de 

cliënt ervoor betaalt, zou men mogen verwachten dat de advocaat zijn taak naar behoren 

uitvoert. Bovendien was de onbereikbaarheid van de advocaten bij de door Centrum 

Kauwenberg ondervraagde mensen vaak één van de hoofdredenen waarom een 

‘collectieve’ werd stopgezet of overwogen om stop te zetten. Een uitleg waarom iets niet 

kan of mag is namelijk meer aanvaardbaar dan geen uitleg. Zeker wanneer het jouw 

inkomen betreft! 

 

“Ik zou willen dat ik antwoord kreeg op mijn brieven, maar dat mag ik niet 

verwachten zegt mijn advocaat. Hij heeft meer dan 120 dossiers... Met mail 

werkt hij niet. Enkel bellen mag, maar krijg hem maar eens aan de lijn.” 

 

Aanbeveling: Te hoge advocaatkosten zouden aan banden moeten worden gelegd, 

zeker wanneer het geld van iemand in armoede betreft. Slechts duidelijke regels en 

sanctiemaatregelen kunnen hierin verandering brengen. Daarnaast zouden de kosten van 

de schuldbemiddeling maandelijks moeten aangerekend worden en niet op het einde. 

Mensen moeten beter worden geïnformeerd over de kosten. Zo kan er duidelijk op papier 

worden gezet wat er (niet) wordt betaald tijdens de collectieve schuldbemiddeling. 

 

“Onder de collectieve zou ik geen schulden meer mogen bijmaken, maar na 5 

jaar mocht ik wel een serieuze factuur van mijn bemiddelaar afbetalen.” 

 

Knelpunt: Het leefgeld hangt dan wel af van het inkomen, de gezinssituatie en de 

kosten die ermee betaald dienen te worden, in sommige gevallen is het minimaal en 

mensonwaardig te noemen. Aanbeveling: Een wettelijk kader zou alvast een antwoord 

kunnen bieden. Ook duidelijke afspraken bij de start kunnen problemen vermijden. Goed 

begonnen is half gewonnen! 

 

“Ik zit onder collectieve schuldenregeling. Ik sukkel heel erg met mijn 

gezondheid. Ik heb al verschillende keren in het ziekenhuis gelegen voor mijn 

hart. Maar zo maak ik telkens veel schulden bij die ik maar moet betalen van 
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mijn leefgeld. Het gaat over heel grote bedragen die ik er allemaal nog moet 

bijnemen met mijn leefgeld.” 

 

Knelpunt: Advocaten hebben vaak een beperkt en onrealistisch beeld van de leefwereld 

van mensen in armoede. De ene schrapt de brand- en familiale verzekering van een 

alleenstaande moeder met vier kinderen aangezien hij dat als luxe ziet. Voor een andere 

advocaat zijn GSM-kosten en vakanties geen probleem omdat toch iedereen daar recht 

op heeft? Aanbeveling: Slechts door middel van vorming en meer uniforme afspraken 

kan voor deze ongelijkheid een oplossing worden gevonden.  

 

“Naar de 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 en de brandverzekering 

opgezegd. Laatst is mijn zoon per ongeluk met zijn fiets tegen een auto 

gereden. Maar mijn familiale is wel opgezegd. Ik kan het nu allemaal zelf 

betalen.” 

 

Knelpunt: Het is trouwens onlogisch dat een advocaat via zijn studies (bijna) 

automatisch erkend wordt als schuldbemiddelaar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een 

maatschappelijk werker die eerst een opleiding dient te volgen. Aanbeveling: Er is nood 

aan vorming betreffende de leefwereld van mensen in armoede. In de opleiding van 

maatschappelijk werkers zit een juridisch luik verweven. Waarom dan geen sociaal luik in 

de juridische opleidingen? 

 

“Zelf zit ik onder voorlopige bewindvoering, maar mijn advocaat heeft zelf een 

beperkt zicht op wat het leven kost. Hij vraagt altijd aan mij hoeveel hij moet 

geven voor bijvoorbeeld de vakantie.” 

 

Knelpunt: Wanneer iemand onder ‘collectieve’ over meer inkomen beschikt, worden 

hiermee meer schulden afbetaald in plaats van er ook persoonlijk en direct voordeel uit 

te mogen halen. Daarentegen zorgt minder inkomen er vaak voor dat er niets meer 

wordt afbetaald. Dit ondergraaft niet enkel het systeem van collectieve schuldenregeling, 

maar verzwakt bovendien de stimulans om te zoeken naar werk. De collectieve 

schuldenregeling mag met andere woorden niet dienen om mensen te verzwakken en te 

bestendigen in hun situatie, maar zou nieuwe kansen moeten scheppen opdat de persoon 

in kwestie een nieuwe start kan nemen. Aanbeveling: Extra (onvoorziene) inkomsten 

zouden in die zin gedeeltelijk kunnen worden gespendeerd aan extra’s (voor bijvoorbeeld 

kinderen). 
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“Extra’s die ik vraag, trekt mijn advocaat af van mijn leefgeld. Ik heb soms 

echt het gevoel met een draad vast te zitten en niet verder te kunnen.” 

 

Knelpunt: Er is ook sprake van werkloosheidsvallen binnen het systeem van collectieve 

schuldenregeling. Gaan werken leidt immers niet steeds tot een situatie die objectief of 

subjectief gezien aantrekkelijker is dan wanneer men werkloos zou blijven. Dit maakt het 

zoeken naar werk onaantrekkelijker en niet enkel voor de werkzoekende…  

 

“Ik ben vorig jaar een tijdje gaan werken. Maar mijnen advocaat wou geen 

opvang voor mijn kinderen betalen tijdens de vakanties. Ik moest dat 

allemaal zelf betalen van mijn zelfde leefgeld. Bovendien zei hij dat het toch 

niet zo’n goed idee was om te gaan werken, want dat ik dan mijn verhoogd 

kindergeld zou kwijt zijn en wat als ik mijn werk niet kon houden? Dan moest 

dat allemaal weer in orde worden gebracht.” 

 

Knelpunt: Een advocaat is dan misschien geen hulpverlener, maar ook het systeem van 

collectieve schuldenregeling heeft weinig zin wanneer cliënten na vijf jaar opnieuw 

schulden beginnen op te bouwen. Of is het net dit systeem dat (sommige) advocaten in 

stand willen houden om het beleg tussen hun boterham te garanderen? 

 

“Vanuit de school hebben ze al verschillende keren moeten aandringen om de 

rekeningen te betalen. Hij laat altijd alles liggen. Als ik hem wil bellen, kan ik 

hem nooit bereiken. Ik heb hem op die drie jaar nooit meer persoonlijk 

gesproken of gezien. Ik heb ook nog geen enkel overzicht gekregen van mijn 

afbetalingen. Naar het schijnt moet ik hem daar nu ook nog allemaal voor 

betalen, maar daar weet ik eigenlijk niks van.” 

 

3.4 Nazorg 

 

Knelpunt: Overzichten tijdens de periode van financieel beheer zijn over het algemeen 

te ingewikkeld en uitleg bij afloop wordt nauwelijks verschaft. Nochtans zijn er positieve 

verhalen van mensen die het overzicht nadien gebruikten om vat te krijgen op hun 

financiële situatie. Aanbeveling: Een duidelijk overzicht van alle kosten en uitgaven van 

een jaar zou dus zeker moeten worden meegegeven. 

 

Knelpunt: Bij de afloop is er vaak geen of weinig overdracht. Cliënten krijgen hun 

dossier toegestopt opdat ze verder zelfstandig hun plan zouden trekken. Sommige 

cliënten kregen pas een overzicht van hun inkomsten en afbetalingen na 5 jaar! 



Schuldbemiddeling ontoereikend!?   -   Centrum Kauwenberg vzw                                                                        56 
 

Uiteraard is het opvolgen van dossiers tijdrovend. Op lange termijn zal men echter 

betere resultaten bereiken dan wanneer de cliënt binnen de kortste tijd weer financieel 

aan de grond zit. Voor de cliënt is het namelijk een enorme aanpassing om financieel het 

roer terug in eigen handen te nemen, zeker indien hij daar niet op voorbereid is. 

Aanbeveling: Bij de overgang van bijvoorbeeld een dossier budgetbegeleiding naar 

collectieve schuldenbemiddeling kan een maatschappelijk werker samen met de cliënt 

meegaan voor een duidelijke en uitgebreide overdracht. De overeenkomst kan dan 

worden nagekeken door de maatschappelijk werker of het OCMW. 

 

“Ik ben onder de collectieve gegaan net voor de invoering van de euro. Ik ben 

nog steeds onder de collectieve, omwille van een speciale regeling met mijn 

huis. Maar als ik er vanonder kom, zal ik niet weten hoe ik met de euro’s 

moet omgaan. De kleinere bedragen dat gaat wel, maar grotere bedragen 

zeggen mij niks. Ik moet immers niks zelf betalen of regelen. Ik heb het ook 

niet meer geleerd in die jaren. Ik weet ook niet hoe ik betalingen aan de 

bankcomputer moet doen. Ga ik dat nog wel kunnen?”  

 

Knelpunt: Drempelverhogend werkt het feit dat nazorg, bijvoorbeeld in de collectieve 

schuldenregeling, enkel kan tegen betaling. Bijna niemand heeft, na jaren geleefd te 

hebben in financiële afhankelijkheid, nog zin om honderden euro’s aan zijn bemiddelaar 

te betalen. Zeker wanneer de advocaatkosten de pan uit blijven swingen. 

 

Knelpunt: En ook de wachtlijsten voor bijvoorbeeld budgetbegeleiding spelen een grote 

rol. In Antwerpen vindt men nauwelijks enige vorm van nabegeleiding. Vind je die toch, 

dan moet je eerst enkele maanden wachten. Uiteraard kan er dan al opnieuw een 

schuldenberg zijn opgebouwd wanneer je niets hebt bijgeleerd gedurende de 

voorafgaande maanden of jaren. Aanbeveling: Slechts door de verhoging van het 

aanbod en meer middelen voor de sector kan dit hiaat de wereld worden uit geholpen.  

 

“Wij hebben 5 jaar onder collectieve gezeten. We waren erg tevreden. Al onze 

schulden waren afbetaald. We dachten dat het best was dat iemand ons nog 

wat zou helpen, tot we zelf op weg konden gaan. Iemand van Kauwenberg is 

met ons mee op zoek gegaan om iemand te vinden die ons kon helpen. Bij 

het OCMW konden we niet terecht, want we trokken niet van het OCMW. Bij al 

de anderen moesten we zolang wachten. Dus zijn we er toch maar zelf aan 

begonnen…” 
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Aanbeveling: Voor een grondige meting van de effecten van budgettering is er nood 

aan gesystematiseerde gegevensverzameling en –verwerking. Slechts dan kunnen de 

huidige knelpunten, evoluties en het profiel van de cliënten in kaart worden gebracht om 

te komen tot een verbeterd hulpverleningsmodel. Deze evaluatie is enkel mogelijk 

wanneer er voldoende middelen voor handen zijn en zowel de Vlaamse als lokale 

overheden samenwerken. Bovendien moeten alle partijen, in het bijzonder cliënten en 

hulpverleners actief in de praktijk, aan bod komen. 

 

 

4 Naar een platform 

 

Een integrale aanpak is noodzakelijk wanneer we willen komen tot effectieve 

schuldhulpverlening. Alle actoren op een bepaald niveau dienen daarbij samen te werken 

om tot horizontaal overleg te komen. En ook verticaal overleg is belangrijk zodat 

bijvoorbeeld input uit het veld verkregen wordt en nieuwe wetten en regels hun 

doelpubliek bereiken.  

 

Door een integrale aanpak kunnen schuldenaars veel gerichter worden geholpen omdat 

de schuldproblematiek vaak door verschillende oorzaken te verklaren is en dus van 

verschillende kanten benaderd dient te worden. De overheid moet daarbij zijn 

verantwoordelijkheid opnemen en als initiatiefnemer optreden. 

 

Er zijn veel informele contacten en er worden regelmatig overlegvergaderingen gevoerd 

in Vlaanderen, maar van een geïntegreerde structuur kunnen we helaas niet spreken. En 

zoals minister Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het 

mooi verwoordde tijdens de voorstelling van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 

2007:  

 

“Armoede is, politiek gesproken, een zaak voor de chef: dat is eigenlijk de 

zaak voor een premier of minister-president. Slechts met een integraal beleid 

kan armoede worden bestreden.”  

 

4.1 Vlaams Centrum Schuldbemiddeling 

 

Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling heeft verschillende activiteiten om haar 

doelstellingen te verwezenlijken. Zo geven zij naast onder andere juridische bijstand ook 

10-daagse basisopleidingen voor schuldbemiddelaars en bijhorende verdiepingsmodules. 

En ook de uitgave van een handboek voor schuldbemiddelaars en preventiecampagnes 
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behoren tot hun takenpakket. Meer informatie over het Vlaams Centrum 

Schuldbemiddeling is terug te vinden op www.centrumschuldbemiddeling.be. 

 

4.2 Vlaams Platform Schuldoverlast 

 

Vanuit het kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

werd het Vlaams Platform Schuldoverlast opgestart. In dit Platform, dat tweemaal 

per jaar bijeenkomt, reflecteren academici, verbruikersorganisaties en 

vertegenwoordigers van betrokken juridische en sociale instellingen over de 

schuldproblematiek en de mogelijke aanpak. Het Platform ging van start in 2007. 

 

Het Vlaams Platform Schuldoverlast wordt hopelijk de ideale plaats om problemen 

aan te kaarten en voorstellen te lanceren. Een decretale basis zou alvast het debat 

kunnen aanzwengelen en rechtszekerheid bieden. Bovendien kan men dan beroep 

doen op federale middelen.  

 

De richting die zal worden uitgegaan, was nog niet duidelijk bij het drukken van dit 

dossier, de vertegenwoordiging is er wel alvast! Het Vlaams Netwerk wordt 

vertegenwoordigd door Centrum Kauwenberg binnen het Vlaams Platform 

schuldoverlast. 
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Deel VI: BELEIDSAANBEVELINGEN 

in het kader van schuldbemiddeling 

 

 

1 Preventie 

 

• De verplichte opname van schuldpreventie in het lessenpakket van alle 

middelbare richtingen. 

• Consumenten beter beschermen door (niet-)bancaire kredieten en agressieve of 

misleidende reclamecampagnes aan banden te leggen. 

• Vlaams en Federaal niveau op vlak van kredieten en de preventie ervan op elkaar 

afstemmen. 

• Groepswerk/vorming rond omgaan met geld aanbieden via o.a. Centra 

Basiseducatie op vrijwillige basis en met de nodige individuele ondersteuning en 

begeleiding van de deelnemers. 

• Begrijpbare informatie verstrekken via verschillende intermediairen. 

 

 

2 Hulpverlening 

 

• Kiezen voor minst ingrijpende oplossing en verhoging cliëntbetrokkenheid.  

• Verhogen van het aantal beschikbare plaatsen. 

• Inschakelen van ervaringsdeskundigen en opleiding voor schuldbemiddelaars 

betreffende de leefwereld van mensen in armoede. 

• Verhogen van beschikbare tijd van hulpverlener voor cliënt om een proces op te 

zetten tijdens de periode van schuldhulpverlening (niet zonder meer overnemen 

van geldbeheer bij tijdsgebrek). 

• Hulpverlening aanbieden op maat van de doelgroep. 
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3 Rol van de schuldbemiddelaar 

 

• Ook voor advocaten uitgebreide vorming met aandacht voor leefwereld van 

mensen in armoede in plaats van de automatische erkenning als 

schuldbemiddelaar. 

• Beperking dossiers opleggen per schuldbemiddelaar. 

• Wettelijk bepalen wat minimaal menswaardig is als leefgeld. 

•  Het verplicht en automatisch bezorgen van een eenvoudig, leesbaar (uniform) 

model met het overzicht van inkomen en uitgaven. 

• Minimale normen opleggen voor bereikbaarheid van de schuldbemiddelaar. 

•  Een verplicht jaarlijks overleg tussen schuldbemiddelaar en cliënt waarbij 

afspraken kunnen herbekeken worden. 

•  Werkloosheidsvallen binnen de collectieve schuldenregeling bestrijden door extra 

leefgeld te geven wanneer men gaat werken.  

•  Een juridische, methodologische en deontologische code voor elke vorm van 

schuldbemiddeling (stof halen bij voorlopige bewindvoering). 

• Bij doorverwijzing is de hulpverlener aanwezig op het eerste gesprek met de cliënt 

en de schuldbemiddelaar.  

• Duidelijke informatie verschaffen over de kosten. 

 

 

4 Nazorg 

 

• Zorgen voor een naadloze overgang tussen het einde van de collectieve 

schuldenregeling en budgetbegeleiding, indien de cliënt dit verder wenst. 

 

 

5 Algemeen 

 

• De automatische toekenning van rechten. 

• Het optrekken van vervangingsinkomens zodat ze boven de Europese 

armoededrempel komen. 
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Bijlage 1: SCHULDHULPVERLENING 

HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK? 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

In deze brochure vind je informatie over de mogelijke 
vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 
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Wat is schuldhulpverlening? 
 
OCMW Antwerpen heeft twee categorieën van schuldhulpverlening: 
 
1 Schuldhulpverlening mét financieel beheer (pagina 5) 
2 Schuldhulpverlening zonder financieel beheer (pagina 7) 
 
In deze brochure vind je een overzicht met de kenmerken van elke 
vorm van schuldhulpverlening. 
 
Om het overzicht te vervolledigen voegen we de ‘voorlopige 
bewindvoering’ (pagina 9) toe. Opgelet: deze dienst is niet terug 
te vinden binnen OCMW Antwerpen! 
 
De informatie die je terugvindt in deze brochure is niet volledig. 
Welk bedrag je ontvangt onder een bepaalde vorm van 
schuldhulpverlening bijvoorbeeld, staat er niet in. Elke situatie is 
anders en afhankelijk van je loon, eigendom, gezinssituatie, enz. 
Bovendien gelden er verschillende uitzonderingen. 
 
Voor jouw concrete situatie maak je dus best een afspraak in het 
sociaal centrum in je buurt. 
 
Het OCMW onderzoekt de schuldenlast en verwijst je door naar de 
hulpverleningsdienst die aangewezen is. De maatschappelijk werker 
in de wijk doet jouw sociale begeleiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schuldbemiddeling ontoereikend!?   -   Centrum Kauwenberg vzw                                                                        66 
 

 
Kort overzicht van de verschillende vormen  
 
1 Schuldhulpverlening mét financieel beheer  
 
1.1  Budgetbeheer 
 

• Een hulpverlener neemt het beheer van je geld over.  
• Je ontvangt leefgeld voor je dagelijkse kosten. 
• Je hoeft niet noodzakelijk schulden te hebben. 
• Uitgaven gebeuren in overleg. 
• De hulpverlener geeft je ondersteuning. 
• De hulpverlening is kosteloos. 
• Interesten bij schuldeisers blijven lopen. 
• Je vraagt deze hulp uit vrije wil, je kan ze dus stopzetten. 
• Deze vorm is meestal beperkt in tijd. 

 
1.2 Collectieve schuldenregeling (schuldbemiddeling) 
 

• Een erkende schuldbemiddelaar neemt je geldbeheer over. 
• De regeling gebeurt in opdracht/onder controle van een rechter. 
• Betalingsovereenkomsten onderling of gerechtelijk regelen. 
• Je maakt samen duidelijke afspraken over je leefgeld gemaakt. 
• Niet gratis (er zijn vaste tarieven). 

 
2 Schuldhulpverlening zonder financieel beheer  
 
2.1 Schuldbemiddeling (Wet Consumentenkrediet) 
 

• erkende schuldbemiddelaar, dienst Schuldbemiddeling 
• onderzoeken/herbekijken van je schulden 
• afbetalingsplan moet je zelf uitvoeren 
• gratis 
 

2.2 Schuldbemiddeling (kortlopend/eenmalig) 
 

• voor mensen met een beperkte schuldenlast 
• betalingen moet je zelf doen 

 
2.3 Budgetbegeleiding 
 

• Begeleiding bij het beheer van je inkomsten en uitgaven. 
• Je beheert zelf je budget. 
• We geven je praktische tips. 
• Enkel voor OCMW-klanten. 

 
3 Voorlopig bewindvoerder 
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1 Schuldhulpverlening mét financieel beheer 
 
Dit wil zeggen: Je beheert je geld niet meer zelf. 
 
1.1 Budgetbeheer 
 
De dienst Budgetbeheer van OCMW Antwerpen biedt een uitkomst 
voor wie eigen inkomsten heeft, maar schulden moet terugbetalen 
of er niet in slaagt om zijn budget degelijk te beheren. Opgelet! Heb 
je enkel een leefloon of andere financiële steun? Dan kan de 
begeleidende maatschappelijk werker zelf rechtstreeks afbetalingen 
doen. 
 
Een medewerker van Budgetbeheer neemt je geldbeheer over en je 
ontvangt leefgeld voor jouw dagelijkse kosten. Om deze hulp aan te 
vragen moet je niet noodzakelijk schulden hebben. Heb je schulden, 
dan blijven de interesten lopen. Uitgaven gebeuren in overleg.  
 
We beperken deze gratis hulpverlening in tijd, omdat je als klant 
sterk afhankelijk bent van de hulpverlener. In sommige gevallen kan 
je wel langdurig onder budgetbeheer staan. Je kunt budgetbeheer 
uit vrije wil stopzetten. Hier zijn in de praktijk wel vaak voorwaarden 
aan gekoppeld.  
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1.2 Collectieve schuldenregeling (gekend als ‘de 

collectieve’) 
 
De dienst Schuldbemiddeling van het OCMW bekijkt of je in 
aanmerking komt voor collectieve schuldenregeling en helpt je op 
weg naar een erkende schuldbemiddelaar.  
 
De rechter stelt de schuldbemiddelaar aan. Dit kan een advocaat zijn 
of het OCMW. Deze erkende schuldbemiddelaar beheert jouw 
inkomsten en uitgaven (voor een periode van ongeveer vijf jaar). Dit 
gebeurt in opdracht én onder controle van de rechter.  
 
De schuldbemiddelaar kan betalingsovereenkomsten onderling of 
gerechtelijk regelen. Zo kan hij interesten stoppen of zelfs laten 
afschaffen. De schuldbemiddelaar kan ook enkel de schulden 
betalen. Je staat dan zelf in voor de betalingen van de vaste kosten 
(zoals huishuur, gas, elektriciteit …). Over het leefgeld maak je 
onderling duidelijke afspraken. 
 
Het voordeel is dat je voor deze schulden geen last hebt van 
deurwaarders gedurende de periode van collectieve 
schuldenregeling. Anderzijds geeft niet elke advocaat hetzelfde 
leefgeld. Hij laat dit afhangen van de kosten die hij voor jou betaalt. 
Soms beslist hij zaken in jouw plaats. 
 
Deze vorm van hulpverlening is niet gratis, maar gebeurt tegen 
vaste tarieven. De aangestelde schuldbemiddelaar mag je erelonen 
aanrekenen of de kosten doorrekenen aan een fonds. Je kan een 
collectieve schuldenregeling stopzetten. Dat kan enkel met 
goedkeuring van de rechter. Dit is echter vaak in jouw nadeel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schuldbemiddeling ontoereikend!?   -   Centrum Kauwenberg vzw                                                                        69 
 

 
2 Schuldhulpverlening zonder financieel beheer 
 
Dit wil zeggen: Je beheert wel zelf je geld. 
 
2.1 Schuldbemiddeling (Wet Consumentenkrediet) 
 
De erkende schuldbemiddelaar (de dienst Schuldbemiddeling binnen 
het OCMW) kan bemiddelen in een dossier waarin minstens één 
consumentenkrediet aanwezig is (achterstallige betalingen, 
onbetaalde facturen van aankopen op afbetaling, leningen, Partner-
card, Aurora-kaart …).  
 
Je meldt je aan met een overzicht van jouw schulden. De dienst 
onderzoekt deze schulden en stelt afbetalingsplannen op. Je krijgt 
een uitgewerkt afbetalingsplan mee naar huis. De afbetalingen moet 
je zelf doen. De hulpverlening is gratis. Je moet geen OCMW-klant 
zijn. 
 
2.2 Schuldbemiddeling (kortlopende bemiddeling/éénmalige 

tussenkomst) 
 
Als je slechts een beperkte schuldenlast hebt is er geen nood aan 
budgetbegeleiding. Een korte bemiddeling volstaat. Met schulden 
bedoelen we hier: alle betalingen die al één maand of langer open 
staan en ook achterstallige facturen. 
 
Voorbeelden: 

• achterstallige huur; 
• onbetaalde alimentatiegelden; 
• schulden aan energiebedrijven, watermaatschappijen of 

particulieren; 
• ziekenhuiskosten; 
• bankschulden; 
• belastingsschulden; 
• consumentenkrediet.  

 
De uitvoering van de betaling moet je zelf doen.  
 
Je kunt voor deze hulp telefonisch een afspraak maken bij de dienst 
Schuldbemiddeling. 
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2.3 Budgetbegeleiding 
 
We begeleiden je bij het beheer van je inkomsten en uitgaven. Je 
beheert wel zelf je geld en je uitgaven. Je hoeft geen schulden te 
hebben om budgetbegeleiding te krijgen. 
 
Je krijgt praktische tips en je leert omgaan met een beperkt budget. 
 
Budgetbegeleiding gebeurt door de maatschappelijk werker in het 
sociaal centrum voor de klanten die leefloon van het OCMW 
ontvangen. 
 
Meer informatie krijg je bij de maatschappelijk werker van het 
sociaal centrum in je buurt. 
 
2.4 Energiecel 
 
Veel mensen kunnen hun energiefactuur niet meer betalen. In dat 
geval zal een gewone leverancier weigeren om nog langer te 
leveren. Klanten kunnen dan terecht bij een sociale 
energieleverancier. Maar ook die moet je betalen. Daardoor ontstaan 
er vaak opnieuw schulden.  
 
Het vrijmaken van de energiemarkt zorgt soms voor agressieve 
verkoopspraktijken. Door over te stappen van de ene leverancier 
naar de andere, kunnen mensen ook in de problemen geraken.  
 
OCMW Antwerpen wil deze situaties aanpakken. Zo kan elke inwoner 
van Antwerpen die problemen heeft met het betalen van zijn 
energiefacturen zich wenden tot het OCMW. 
 
De OCMW-Energiecel bekijkt samen met jou de schulden, stelt een 
afbetalingsplan op en bemiddelt bij de leverancier. Je krijgt ook tips 
om zuiniger om te gaan met energie.   
 
OCMW-klanten kunnen zich hiervoor wenden tot hun sociaal 
centrum. Andere inwoners van Antwerpen kunnen een beroep doen 
op de Energiecel van OCMW Antwerpen. 
 
De Energiecel werkt ook preventief. Met verschillende acties wil het 
de Antwerpenaar meer bewust doen omgaan met energie en 
verspilling tegen gaan. 
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3 Voorlopig bewindvoerder 
 
De voorlopige bewindvoering is er voor mensen die wegens 
omstandigheden niet in staat zijn hun eigen geld te beheren. Dit zijn 
bijvoorbeeld psychisch zieke personen, demente bejaarden, mensen 
met een mentale handicap, comateuze patiënten … . 
 
Op verzoek van een belanghebbende partij (bijvoorbeeld de 
betrokken persoon zelf, een familielid, het verzorgingstehuis, de 
procureur des Konings ...) stelt de vrederechter een voorlopige 
bewindvoerder aan.  
 
De vrederechter stelt een voorlopig bewindvoerder aan. Dit kan een 
familielid zijn, maar vaak is het een advocaat.  
 
Schulden hebben is niet noodzakelijk. Het beheer gebeurt met een 
‘open boekhouding’, onder meer met een jaarlijks verslag van de 
bewindvoerder over de staat van het vermogen, de inkomsten, de 
uitgaven …. 
 
Indien je meer informatie wenst, kan je steeds terecht bij een 
advocaat.  
Hij zal je de procedure toelichten en je bijstaan bij het indienen van 
een verzoekschrift.  
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Meer informatie? 
 
Om in aanmerking te komen voor budgetbeheer, collectieve schuldenregeling of 
schuldbemiddeling, neem je (telefonisch) contact op met het sociaal centrum in 
je buurt.  
 
De begeleidende maatschappelijk werker onderzoekt je vraag en legt verdere 
contacten met de diensten Schuldhulpverlening van het OCMW. Al deze 
diensten werken namelijk op afspraak. Zij gaan vervolgens na welke vorm 
van hulpverlening je het beste kan helpen. OCMW-klant zijn, is niet nodig.  
 
• Wil je graag weten waar er in jouw buurt een OCMW-sociaal centrum is, neem 

dan contact op met het OCMW-informatiepunt.  
tel. 03 233 56 21 (elke werkdag van 8.30 – 17 uur) of 
info@ocmw.antwerpen.be 

 
• Meer informatie over schuldhulpverlening krijg je bij de dienst 

Schuldbemiddeling van OCMW Antwerpen. 
Antwerpsesteenweg 167  
2660 HOBOKEN  
tel. 03 820 18 50  

 
• De diensten Budgetbeheer en Collectieve Schuldenregeling van het OCMW 

zijn niet rechtstreeks toegankelijk voor klanten. Hiervoor moet je een 
afspraak maken via de maatschappelijk werker van je sociaal centrum. 

 
• Voor informatie in verband met betalingsmoeilijkheden van energiefacturen, 

kan je terecht bij de Energiecel van OCMW Antwerpen. 
Antwerpsesteenweg 167  
2660 HOBOKEN  
tel. 03 820 18 30 
energiecel@ocmw.antwerpen.be 

 
• Met de ‘Budgetplanner’ kan je jouw gezinsbudget overzichtelijk opvolgen. 

Je vindt deze gratis budgetplanner op de website van OCMW Antwerpen: 
http://www.ocmw.antwerpen.be/budgetplanner/inleiding.htm 
 

• Zoek je een advocaat of gratis juridische hulp? 
• OCMW-klanten kunnen terecht bij de dienst Rechtshulp. Hiervoor maak 

je een afspraak in jouw sociaal centrum. 
• Alle Antwerpenaren kunnen terecht bij het Bureau voor Juridische 

Bijstand.  
Gerechtshof Antwerpen 
Bolivarplaats  
2000 Antwerpen 
tel. 03 260 72 80 
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Deze brochure kwam tot stand dankzij volgende diensten: 
 
• Centrum Kauwenberg & Recht-Op Kiel: dit zijn ‘verenigingen waar 

armen het woord nemen’. Ze maken deel uit van het Antwerps 
Platform Generatiearmen (APGA).  

• OCMW Antwerpen 
 
Meer informatie: 
 
www.kauwenberg.be  
of  
www.ocmw.antwerpe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
Voor algemene vragen over onze dienstverlening: 
OCMW-informatiepunt 
tel. 03 223 56 21 (8.30 – 17 uur) 
info@ocmw.antwerpen.be 
www.ocmw.antwerpen.be 
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Bijlage 2: GESPREK MET BART DE WEVER40 

 

 

U bent verantwoordelijk voor uw keuzes 

Bart De Wever in debat met de 'Vereniging waar armen het woord nemen' 

 

Keuzes? Hadden we die maar! In het vuur van de Citibankhetze stelde Bart De Wever in 

deze krant dat de mensen op de onderste sport van de maatschappelijke ladder ook zelf 

verantwoordelijkheid dragen voor de onverantwoorde leningen die ze aangaan. De N-VA-

voorzitter werd prompt uitgenodigd voor een gesprek met leden van de 'Vereniging waar 

armen het woord nemen'. Een debat aan de vooravond van een 1 meiviering die in het 

teken staat van de strijd tegen armoede. 

 

DOOR Margot Vanderstraeten / Foto Jimmy Kets 

 

In het Antwerpse centrum Kauwenberg praat een twintigtal personen die met een 

inkomen onder de armoedegrens leven met hun gast Bart De Wever, die met interesse 

luistert en hen met eenzelfde interesse van repliek dient. De meeste deelnemers aan dit 

gesprek zijn in de armoede geboren. Anderen zijn er door invaliditeit, detentie, 

echtscheiding of overlijden in armoede beland. De vrouwen zijn in de meerderheid: het 

beheer van het budget blijkt vooral hun zorg te zijn. Behalve een inkomen dat te laag is 

om hun reguliere uitgaven te dekken, hebben alle aanwezigen nog een bijkomend 

kenmerk gemeen: deurwaarders zijn voor hen geen loos begrip. 

De voor de hand liggende eerste vraag: wie is verantwoordelijk voor leningen die voor de 

ene deurwaarder na de andere zorgen? De bank of de persoon die op die leningen 

intekent terwijl hij weet dat hij ze niet zal kunnen terugbetalen? 

Bart De Wever: "Ik sta erop om meteen duidelijk te maken dat ik, ook in dat opiniestuk, 

niet stel dat iedereen verantwoordelijkheid voor zijn schulden draagt. Ik ben me ervan 

bewust dat sommige mensen, door omstandigheden die volkomen buiten hun 

verantwoordelijkheid liggen, in een spiraal van armoede terechtkomen. Bij ziekte en 

invaliditeit bijvoorbeeld: ik weet dat de zorgverzekering mensen in armoede nog zieker 

kan maken, van de geldzorgen dan. Dat probleem ontken ik dus niet. Maar, en dat is 

                                                 
40 VANDERSTRAETEN, U bent verantwoordelijk voor uw keuzes. Bart De Wever in debat met de 
'Vereniging waar armen het woord nemen'. De Morgen. 28 april 2007, blz. 15. 
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mijn punt, en daarin verschil ik van de linkerzijde: ik meen dat mensen wel degelijk een 

zekere mate van verantwoordelijkheid dragen als ze door echtscheiding, werkloosheid, 

gevangenschap of koopziekte in de armoede en in de schulden raken. De overheid is niet 

verantwoordelijk voor alle verkeerde keuzes die een mens maakt. De mens draagt zelf 

ook verantwoordelijkheid. Ik heb een hekel aan slachtofferschap. Ik vind niet dat mensen 

hulpeloos zijn en in passiviteit moeten verdrinken. Mensen moeten geconfronteerd 

worden met de gevolgen van hun gedrag. Met de gevolgen van bepaalde keuzes die ze 

maken. Wie in de gevangenis belandt en daardoor geen inkomen meer heeft, heeft dat te 

danken aan de eigen wil om de wet te overtreden. Als de overheid, het OCMW, uw 

schulden overneemt, is er geen duurzame oplossing. Wie zegt dat u na die afbetalingen 

weer niet opnieuw leningen aangaat? Wie zegt dat u daarna wel aan verantwoord 

budgetbeheer zult doen? De overheid denkt dat ze goed doet door mensen van bepaalde 

verantwoordelijkheden te ontslaan, maar ik vraag me af of dit ook wel effectief zo is. 

Kent u het boek Leven aan de onderkant van de Britse psychiater Theodore Dalrymple. 

Hij heeft jarenlang in achterstandswijken gewerkt en publiceerde zijn meningen en 

ervaringen. Ik volg zijn standpunten. Dalrymple vindt dat de mens door als een 

slachtoffer behandeld te worden zichzelf op den duur slachtoffer gaat voelen en zich ook 

als een slachtoffer gaat gedragen." 

Josephine (weduwe met maandinkomen van iets meer dan 800 euro, moeder van vier 

kinderen waarvan er twee, gedeeltelijk gehandicapt, thuis wonen, moet het na aftrek 

vaste kosten en schuldaflossing met 150 euro per maand stellen, is suikerpatiënte): "Ik 

zal u eens iets vertellen. Ik ben geen slachtoffer. Ik voel me ook geen slachtoffer. Ik leef 

van de 14de van de maand tot de 14de. Een keer per maand kook ik voor mezelf. De 

rest van de tijd eet ik boterhammen. Maar mijn kinderen komen niets tekort. Zij hebben 

elke dag hun stukje vlees, hun aardappelen en hun groenten. Ik ga naar de 

voedselbedeling. U hebt het zo mooi over keuzes maken. Ik vind niet dat ik keuzes heb. 

Ik moet zorgen dat ik overleef. Dat ik zo gezond mogelijk blijf. En dat mijn kinderen niets 

tekortkomen. Kunt u zich voorstellen dat het in mijn situatie verleidelijk kan zijn om 

leningen aan te gaan? Intussen durf ik tegen al die voorstellen voor leningen 'nee' 

zeggen, en 'stopt ze daar waar geen licht komt'. Maar u denkt toch niet dat ik die 

mondigheid al levenslang heb? Ik ben analfabete. Ik kan de brieven van de banken en de 

deurwaarders niet lezen. Dat geldt voor vele mensen in armoede: ze komen uit de 

allerlaagste sociale klasse en zijn amper naar school geweest. Erger nog: onze plaats op 

de ladder is ook bepalend voor onze kinderen; die blijven op school ook hangen. 

Armoede is veel meer dan een lege portemonnee. Het is een hele verzameling van 

uitsluitingen. En het is een spiraal. Wij zijn meestal niet in een warm nest opgevoed. We 

hebben de etiquette van de maatschappij niet met de paplepel meegekregen. U kunt 

goed praten. U maakt mooie zinnen. U bent mooi gekleed. U kent de regels van de 
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beleefdheid. U weet wat discipline is omdat u erin opgegroeid bent. U hebt 

zelfvertrouwen. Gevoel van eigenwaarde. Onze basis was wankel en op die 

krakkemikkige fundamenten proberen wij ons én ons gezin rechtop te houden. Wij 

hebben niet het netwerk van vrienden en familieleden waar u op kunt terugvallen. En u 

zegt dat dit mijn schuld is. Die mensen met wie wij omgaan bevinden zich net als wij op 

de onderste sport van de maatschappelijke ladder. Als u de huurwaarborg voor een 

woning moet betalen, hebt u dat geld of kunt u het van iemand uit uw omgeving lenen. 

Wij kennen niemand die ons dat bedrag, gelijk aan drie maanden huur, plus al meteen de 

eerste maand huur kan voorschieten. We moeten dus wel een lening aangaan. Daarom 

heten wij kansarmen. Daarom zijn we ook keuzearmen. Keuzes: hadden we die maar." 

U hebt de keuze om niet te roken, en toch rookt u, rookt een groot deel van de 

aanwezigen hier. Sigaretten zijn duur. 

Josephine: "Ja. Ik rook. En ik heb altijd gezegd: dat gaan ze me nooit afpakken. Ik heb 

niets in mijn leven. Ik leef met gigantisch veel verdriet. Om mijn kinderen. Om het 

verlies van mijn man. Om de omstandigheden waarin ik leef. Om alles wat ik al heb 

moeten meemaken en nog zal meemaken. Het enige wat ik mezelf maandelijks van die 

150 euro gun, is de aanschaf van één pakje sigaretten. Als dat op is, rol ik. Met tabak 

van de Aldi. Ik drink niet. Ik neem geen drugs. Sigaretten zijn mijn enige troost. Ze zijn 

mijn noodzakelijke toevlucht. Dus een keuze: nee, opnieuw nee." 

Bart De Wever: "Ik begrijp wat u zegt. Ik kan me voorstellen dat die sigaret u door 

moeilijke tijden helpt. Toch wil ik uw mening aanvechten. Ik vind dat u ervoor kiest om 

te roken. Ik vind ook dat u moet stoppen met roken. Als u stopt, houdt u meer geld over 

en zult u gezonder zijn. Maar burgers, ook u niet, aanvaarden niet dat de politiek nog in 

hun leven ingrijpt. Ik heb sterk de indruk dat in onze westerse maatschappij geen enkel 

gedrag nog veroordeeld mag worden. De enige norm die in onze samenleving hoogtij 

viert is die van 'vrijheid, blijheid'. Lange tijd was het de godsdienst die de sociale normen 

oplegde. Het geloof zorgde ervoor dat bepaalde individuele gedragingen in de 

gemeenschap niet geduld, laat staan oogluikend goedgekeurd, werden. Dat geloof is 

weg, God zij dank zou ik zeggen. Toch moet ik vaststellen dat er weinig voor in de plaats 

is gekomen. Vandaag moet alles kunnen. Wel: ik meen dat niet alles moet kunnen. Ik 

vind dat er soms dwingender opgetreden moet worden. Maar ik zie ook in dat het niet de 

politiek is die de mentaliteit in de samenleving kan veranderen. De verandering, de 

behoefte aan verandering, moet vanuit de samenleving zelf komen." 

De allerlaagste inkomens hebben toegang tot de markt van de sociale woningen. Zouden 

daartoe toegang moeten hebben. Zodat bijvoorbeeld het probleem van de borgsom niet 

aan de orde is. 

Bart De Wever: "Als er twee punten in de armoedebestrijding zijn waarvan ik vind dat de 

overheid zwaar tekortschiet, dan zijn dat huisvesting en zorgverzekering. Er zijn te 
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weinig sociale woningen. Op dit moment staan er 70.000 gezinnen op de wachtlijst. Er 

wordt flink geïnvesteerd in sociale woningen, maar er zullen er nooit voldoende zijn. 

Waarom? Omdat de vastgoedmarkt alle grenzen verloren heeft. Wonen wordt almaar 

duurder. En dus kunnen meer en meer gezinnen dat bedrag niet ophoesten, waardoor de 

wachtlijsten aanwassen. Aan de zorgverzekering moet al even hard gewerkt worden. 

Ziektekosten kunnen mensen met een laag inkomen in de armoede doen belanden, en 

dat is onaanvaardbaar." 

Irène (moeder van drie kinderen, werkloos, echtgenoot zit in de gevangenis, ze staat 

onder 'collectieve', wat betekent dat de advocaat van de rechtbank haar rekeningen 

beheert en zij geen zeggenschap meer over haar budget heeft): "Veel mensen nemen 

hun toevlucht tot de privésector als het op huisvesting aankomt. De wachtlijsten voor de 

sociale huisvesting zijn te lang. Wie een gezin heeft, wie voor kinderen moet zorgen, er 

vaak alleen voor staat, wie die kinderen naar een school wil sturen, die wil zo snel 

mogelijk een vaste plek." 

Carine (inkomens- en gezinstoestand onbekend): "Ik moet normaal gezien naar de 

dagkliniek voor een spuitje in mijn rug. Ik heb een ernstige rugkwaal. Maar ik kan die 

spuit nu niet gaan halen. De dagkliniek is voor mij te duur. Ik moet een dag dat bed en 

die verzorging betalen. Dat is te veel, ik heb dat geld niet, dus wacht ik maar. Een hoger 

vervangingsinkomen zou al een stukje op de goede weg zijn. De maximumfactuur, zegt 

u? Nooit van gehoord. Ook dat is een probleem: dat ook de voorlichting aan ons 

voorbijgaat. En mag ik er nog iets aan toevoegen? Het aantal mensen in armoede neemt 

elk jaar toe. We zijn met velen en we zullen met meer zijn. Wij hier, wij 

vertegenwoordigen een stem die in de samenleving almaar luider klinkt." 

Bart De Wever: "Werkgelegenheid is nog altijd de beste garantie om uit de spiraal van 

armoede en uitsluiting, ook van sociale uitsluiting, te komen. Vervangingsinkomens zijn 

onderdelen van een systeem en op den duur houdt dat systeem jullie benarde situatie in 

stand. Wij hebben de verantwoordelijkheid om jobs te scheppen. Om het onderwijs, waar 

nu al te snel jongeren afhaken, zo te organiseren dat ze niet langer afhaken. Het is in 

geen geval onze taak om u in uw positie aan de onderkant te bestendigen." 

Is het een taak van de overheid om de zwakste en gevoeligste groepen uit onze 

samenleving te beschermen tegen opdringerige reclame en tegen harde 

marketingpraktijken van banken en postorderbedrijven? 

Bart De Wever: "Dat kan nooit. Er wordt me vanuit deze Vereniging waar armen het 

woord nemen bijvoorbeeld gevraagd om de opdringerige reclame te verbieden. Of om 

niet-bancaire instellingen, zoals onze vriendin mevrouw Leemans, aan de kaak te stellen. 

Ik geloof daar niet in. Ik vind zelfs dat jullie moeten opletten met wat jullie eisen. 

Mensen die geld zoeken, zullen dat altijd vinden. En er zullen altijd mensen zijn die geld 

slaan uit andermans behoeften. Nu kunt u bij mevrouw Leemans of bij de Citibank 
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terecht. Hun praktijken zijn misschien laakbaar, maar ze zijn wettig. Bent u niet bang 

dat, als deze instanties verboden zouden worden, het straks mijnheer Igor van het 

Falconplein zal zijn die u geld zal lenen? En dat hij niet met een deurwaarder maar met 

een pistool aan uw deur zal staan? U eist dat een wat rotte appel verdwijnt, maar het 

alternatief zal een nog rottere appel zijn. En uiteraard: ik ben me van de wanpraktijken 

van sommige bancaire en niet-bancaire instellingen bewust. Maar de wetten van de vrije 

markt sluiten goedgelovigheid uit: banken zullen altijd proberen om zoveel mogelijk te 

verkopen." 

Martine (gezins -en inkomenstoestand onbekend): "Ik kan u wel volgen. Maar laat me 

toch een belangrijke bedenking maken. Ik heb, ondanks de situatie waarin ik me bevind, 

twee dochters die het verrassend goed doen in het leven. Ik ben daar erg trots op. Ik 

heb ook een zoon. Hij is nu drieëntwintig. Hij leeft onder mijn hoede. Ik beheer zijn 

budget, ook al is hij meerderjarig. Ik doe dat niet voor mijn plezier. Ik blijf me om hem 

bekommeren omdat ik al jaren geleden inzag dat hij het niet zal maken. Hij heeft geen 

inzicht in geld. Hij kent geen grenzen. Hij zal tegen de lamp lopen. Vindt u dan dat ik 

hem niet langer moet beschermen, net zoals u zegt dat de overheid haar burgers niet 

tegen die verleidelijke kredietlijnen en leningen moet beschermen? Ik zou tegen mijn 

zoon, net zoals u tegen ons, kunnen zeggen: 'trek je plan'. Dat doe ik niet. Mijn 

verantwoordelijkheid houdt niet op omdat hij nu eenmaal meerderjarig is. Weet u dat ik 

al jaren bij allerlei instanties aanklop om zijn bestedingsgedrag en zijn uitspattingen 

allerhande aan te klagen, om hem begeleiding te laten krijgen? Ik krijg overal het deksel 

op mijn neus. Waarom? Omdat hij nog niet echt in de goot ligt. 'Madame, zo erg is het 

toch niet', zeggen ze dan, 'het is gewoon een moeilijke puber’. Zo werkt onze overheid 

dus. Ze helpt mensen pas vanaf het moment dat ze in de afgrond liggen. Maar mensen 

die op het randje bungelen, die worden aan hun lot overgelaten. Geeft u die pijnlijke 

waarheid in Brussel eens door? En wat denkt u? Zegt u, als mijn zoon morgen tegen de 

lamp loopt, ook nog altijd 'eigen schuld, dikke bult?'" 

Bart De Wever: “Ik heb een hekel aan slachtofferschap. Ik vind niet dat mensen 

hulpeloos zijn en in passiviteit moeten verdrinken.” 

Josephine: “Armoede is veel meer dan een lege portemonnee. Het is een hele 

verzameling van uitsluitingen. En het is een spiraal.” 
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Bijlage 3: DE ENE ARME IS DE ANDERE NIET41 

 

 

Er bestaan veel vormen van aanvullende steun. De toekenning ervan is echter niet 

steeds gelinkt met het inkomen dat men heeft (of dat men overheeft om van te leven). 

Voor het genieten van extra rechten is het belangrijk welk statuut men heeft. Dus niet 

het inkomen speelt een rol, maar waar dat inkomen vandaan komt.    

 

“Recht op eten, maar als ik op het einde van de maand geen brood kan 

kopen, krijg ik van het OCMW geen voedselpakket. Ook op andere plaatsen 

moet je dikwijls bewijzen dat je een leefloon hebt. Bij Moeders Voor Moeders 

moet je bijvoorbeeld vrouw zijn én kinderen hebben.” 

 

Werklozen, weduwen, gepensioneerden, senioren, leefloners, OCMW-cliënten, grote 

gezinnen, alleenstaanden, personen met een handicap, enzovoort. Elke groep heeft zijn 

eigen voordelen. Soms volstaat het om tot één van die groepen te behoren, soms zijn er 

inkomensgrenzen. Deze inkomensgrenzen verschillen en worden meestal ook zeer strikt 

toegepast. Verder is er een verschil in aanvullende voordelen naargelang de categorie 

waarin je thuishoort. 

 

“Ik kreeg € 15 boven het bestaansminimum en ik ben afgewezen voor een 

verwarmingstoelage.” 

 

Het resultaat is dat mensen met dezelfde problemen of hetzelfde inkomen verschillende 

rechten of verschillende toegangen tot hulp verwerven. Op die manier worden er 

‘soorten’ armen gecreëerd. De verschillen worden als zeer onrechtvaardig beschouwd en 

desolidariseren de armen ook onderling.   

 

“Door € 1 boven een grens te zitten, verlies je vaak veel geld doordat je 

bijvoorbeeld geen recht krijgt op medische waarborg van het OCMW. Je gaat 

dan besparen op medicatie en dokterskosten.” 

 

                                                 
41 Aanvullende steun. Als de nood het hoogst is? rapport, Antwerpen, vzw RECHT-OP DAM, 
2003/2004, 13 blz. 
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Bij Centrum Kauwenberg zijn er nauwelijks mensen die een uitkering van het OCMW 

ontvangen. En al hebben veel bezoekers een OMNIO of WIGW-statuut42, de voordelen 

gekoppeld aan een leefloon zijn vaak uitgebreider. Nochtans bereikt Centrum 

Kauwenberg ook de meest arme en geïsoleerde mensen uit onze samenleving. Doordat 

hun inkomen echter net boven de grens van het leefloon schommelt, zien zij tal van 

voordelen aan hun neus passeren. Vaak met het gevolg dat zij er slechter voorstaan dan 

een leefloner. Van een hiaat in ons huidige systeem gesproken…  

 

“Ik wil OCMW in plaats van dop, dan heb je meer voordelen… Was ik maar bij 

’t OCMW gebleven. Die van het leefloon hebben een luxeleven: zij krijgen 

(luxe)dingen waar anderen voor moeten besparen.” 

 

Ook binnen één organisatie kunnen er verschillende normen bestaan. Binnen het OCMW 

bijvoorbeeld zijn er verschillen tussen personen met recht op leefloon, cliënten met 

inkomen onder de bijstandsnorm, cliënten dienstverlening OCMW (bejaardenhulp, 

thuishulp), cliënten in budgetbeheer, artikel 60, enzovoort.   

 

“Mensen in budgetbeheer of een andere vorm van schuldbemiddeling staan er 

vaker slechter voor dan mensen met een officieel laag inkomen.” 

 

Een ander probleem dat veel aangehaald wordt, is dat er rekening wordt gehouden met 

het ‘officiële’ inkomen en niet met het ‘beschikbare’ inkomen. De organisaties voor 

voedselbedeling vormen hier meestal een uitzondering: zij bekijken het beschikbare 

leefgeld dat een gezin heeft. Door het officiële inkomen als grens te nemen, komen een 

aantal mensen die toch in armoede leven niet in aanmerking: gezinnen waar grote 

schulden zijn of waar men in budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling is. Ook 

personen die hoge onkosten hebben (bijvoorbeeld hoge medische kosten) waardoor er 

een laag leefgeld overblijft vallen uit de boot. 

  

“Ik heb 3 miljoen BEF schulden, maar krijg geen leefloon of andere voordelen. 

Mensen in budgetbeheer moeten deze voordelen ook krijgen.” 

 

                                                 
42 Het OMNIO-statuut geeft recht op betere vergoeding van medische kosten voor gezinnen met 
een laag inkomen. De persoonlijke bijdrage (remgeld) die men voor die prestaties betaalt, ligt dan 
lager. WIGW is een afkorting die staat voor Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen. Het 
statuut geeft recht op een verhoogde financiële tussenkomst van het ziekenfonds bij bijvoorbeeld 
doktersconsultatie, hospitalisatie of medicatie. In dit geval betaalt men voor sommige 
geneesmiddelen een lagere prijs, of krijgt men een hoger bedrag terugbetaald op de ligdagprijs in 
een ziekenhuis. 
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Verder zijn er de mensen die voorschotten ontvangen.  Als het OCMW voorschotten geeft 

op een werkloosheidsuitkering, gehandicaptentoelage of pensioen dan geven ze het 

bedrag dat gelijk staat met het leefloon. Omdat het om voorschotten gaat op een bedrag 

dat later misschien hoger zal liggen dan het leefloon, kunnen deze cliënten voor die 

periode niet genieten van de voordelen van een leefloon. Toch zijn ze vaak gedurende 

een lange periode afhankelijk van deze voorschotten en moeten ze deze periode met een 

zeer beperkt inkomen rondkomen. De achterstal die ze later krijgen voor het bedrag dat 

boven het leefloon lag, helpt hen niet in de periode dat ze het krap hebben. 

 

“Als je van het OCMW bent, kun je Sint-Nicolaasbons krijgen. Ik heb ook een 

klein inkomen maar mijn kinderen hebben geen speelgoed gehad.” 
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Bijlage 4: GEBREK AAN INFORMATIE43 

 

 

Er zijn verschillende voordelen, voor verschillende groepen rechthebbenden en 

toegekend door verschillende organisaties. Deze verspreiding maakt het zowel voor 

rechthebbenden als voor dienst- en hulpverleners ontzettend moeilijk om over de nodige 

informatie te beschikken. Hulpverleners van het OCMW zijn soms niet op de hoogte van 

het eigen aanbod. Over een aantal voordelen is ook weinig of zelfs geen informatie 

beschikbaar. Een aantal voordelen zijn hierdoor eerder een gunst dan een recht.  

Willekeur en afhankelijkheid worden bovendien in de hand gewerkt.   

 

“Ik heb jaren zelf mijn medicatie betaald. Toen vertelde iemand dat ik met 

mijn leefloon recht had op een speciale kaart van het OCMW. Mijn 

maatschappelijk assistent had daar nooit bij stilgestaan.” 

 

Een aantal hulpvragers heeft de ervaring dat ze enkel dat krijgen waar ze expliciet om 

vragen. Sommige hulpverleners anticiperen niet op mogelijke problemen of noden. Wat 

je niet vraagt, dat krijg je niet. Anderzijds kan je enkel die zaken vragen die je kent.  

Informatie voor hulpvragers over wat er bestaat en kennis bij de hulpverleners over die 

zaken die voor hulpvragers een ondersteuning kunnen bieden zijn daarom belangrijk.   

 

“Je krijgt enkel die voordelen die je expliciet aanvraagt.” 

 

Tot voor enkele jaren hielden de sociale kassen van het stedelijk onderwijs hun aanbod 

stil. Het was de directeur van de school die ouders aansprak en hen een voorstel van 

financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld deelname aan bosklassen deed. De 

achterliggende vrees was misbruik en overbevraging. Het gevolg was dat mensen die 

hun problemen verstopten naast de boot vielen. De kinderen werden dan gewoon ziek op 

de dag van uitstap. Ondertussen zijn er folders en kennen ouders beter hun rechten en 

de procedure.   

 

                                                 
43 Aanvullende steun. Als de nood het hoogst is? rapport, Antwerpen, vzw RECHT-OP DAM, 
2003/2004, 13 blz.  
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“Ik vroeg aan mijn maatschappelijk assistent of ik geen hulp kon krijgen bij 

mijn verhuis. Het was pas toen ik de juiste naam van de toelage noemde, dat 

ze deze steun ook werkelijk wou aanvragen.”   

 

Het gebrek aan informatie geeft mensen bovendien de indruk dat een aantal zaken zeer 

willekeurig wordt toegekend. Een bezoekster van Recht-Op vertelde over iemand die in 

een krot woonde en wilde verhuizen, toch schoot het OCMW haar geen huurwaarborg 

voor. Haar buurvrouw die wilde verhuizen kreeg wel een waarborg. De verklaring kan 

zijn dat die buurvrouw misschien van een leefloon leefde, niet iedereen loopt te koop met 

zijn inkomsten. 

 

“Recht op wonen…  en toch geen huurwaarborg krijgen.” 

 

Bovendien stellen de meeste organisaties bij elke aanvraag een dossier op. Meestal 

worden hierin standaard de gezinstoestand, persoonsgegevens en inkomen vermeld. 

Vaak moet er nog andere persoonlijke informatie bij. Dit dossier en ook het 

binnenbrengen van attesten en bewijzen, houdt mensen vaak tegen om te vragen waar 

ze misschien recht op hebben. Mensen die in armoede leven zijn wantrouwig over het 

gebruik van een dossier. Wie leest het? Wat gebeurt er mee? Wat wordt doorgegeven? 

 

“Als je naar het OCMW gaat, verlies je zelfrespect. Je wordt een 

probleemgeval.” 

 

Lange-termijn-denken is niet mogelijk, waardoor je mensen kansen ontneemt. Je houdt 

met andere woorden ongelijkheid in stand. Verzekeringen zouden bijvoorbeeld sommige 

kosten en schulden kunnen voorkomen (familiale verzekering, hospitalisatieverzekering, 

enzovoort). 

 

“Zelf krijgen we geen hospitalisatieverzekering, omdat we al medische risico’s 

hebben.” 
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Bijlage 5: EEN GEGEVEN PAARD…44 

 

 

Sinds de arme en uitgesloten mensen opnieuw ontdekt werden, op het einde van de 

vijftigerjaren van de vorige eeuw, is tegelijkertijd het woord “liefdadigheid” beginnen 

stinken. Deernis, medelijden en goedkoop sentiment deed “de betere medemens” in de 

geldbeugel tasten of voedsel ter beschikking stellen samen met matrassen, kousen en 

warm ondergoed. Dat was de glorietijd van de inmiddels al jaren overleden “spekpater”, 

die Vlaanderen afstroopte om behoeftige sukkelaars in de vluchtelingenkampen van na 

de tweede wereldoorlog te helpen. 

 

Maar al gauw zat er een geurtje aan en bleek het louter geven vanuit de eigen overvloed 

meer te vernederen dan echt te helpen… en dat geven op zich werd bovendien al dan 

niet geïnspireerd door eigendunk en oudchristelijke zelfvoldaanheid. Heel achteraan in 

oude kerken vind je soms nog een “offerblok” met als opschrift “voor de schamele arme”. 

De tijd dat je de hemel kon kopen met liefdadigheid is gelukkig al lang voorbij, maar de 

zelfingenomenheid van de maar al te graag zichtbare gever nog lang niet. Er is trouwens 

een nieuwe soort gever ontstaan, de elitaire bedoening van de serviceclubs. Die maakten 

het de basisopstelling van hun vereniging (rijke ondernemers, bankiers, geslaagde 

zelfstandigen,…) “underdogs gelukkig te maken”, maar dan liefst zo opvallend mogelijk, 

met foto’s van weldoeners en sukkelaars samen, graag, en met de plechtige publieke 

uitreiking van de gelden. Vertegenwoordigers van de “behoeftigen” mogen vooraf op het 

banket verschijnen en na de tweede gang hun project voorstellen om de disgenoten tot 

geven te motiveren. Van de gelegenheidsspreker wordt bij dit soort avonden bijna 

verwacht dat hij elk van de aanwezigen de opgeblonken schoenen kust. 

 

Elk geven dat tegelijkertijd vernedert aan wie gegeven wordt, is mensen klein maken en 

ze klein houden. Het haalt niet alleen niets uit, het zet achteruit en demotiveert. Het 

argument dat mensen niettemin vriendelijk “dankjewel” fluisteren of volautomatisch hun 

nummertje trekken en gelaten aanschuiven, snijdt geenszins hout: heel wat mensen in 

armoede hebben het uit pure noodzaak geleerd bij de uitreiking van de weldaden te 

kijken als een vis.  

 

                                                 
44 ‘Noodhulp onder Protest’ (Staes, K., 30 januari 2008, 3 blz.). 
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Hoe leven mensen om niet langer bedelend in de rij te moeten staan? Dát is de vraag die 

op de eerste plaats dé vraag moet worden van de o zo edelmoedige gevers en ze moet 

gepreciseerd en ondersteund worden door de ervaring van wie het ongeluk beleeft te 

moeten krijgen. Het maakt immers niet zo gelukkig zichzelf af te vlakken tot een “dank-

u-machine”, om te overleven. 

 

Waarom wordt steeds meer onbetaalbaar, tot zelfs de basisbehoeften toe als melk en 

brood? Waarom geldt helaas hetzelfde aanbod voor gezondheidszorg (regelmatig 

preventief onderzoek) en elementaire hygiëne voor kleine kinderen (prijs van luiers)? De 

huurprijzen op de privaatmarkt, een kritisch onderzoek naar wachtlijsten voor sociale 

woningen en geldbeheer, de toegankelijkheid van de rechtspleging en het feitelijk 

functioneren van pro deo advocaten, het ongenuanceerd optreden van deurwaarders bij 

lang sluimerende schulden, die zich overmatig kapitaliseerden, nauwelijks hanteerbare 

administratie,… Bij nader toezien wordt het kunnen deelnemen aan de maatschappij, die 

zichzelf ten onrechte samenleving blijft noemen, voor steeds meer mensen onmogelijk 

gemaakt of herleid tot een mensonwaardig minimum. 

 

Zolang structurele ingrepen, mee geïnspireerd door de slachtoffers van een dergelijke 

maatschappij, niet stelselmatig en concreet worden doorgevoerd, is voedselbedeling 

onder één of andere vorm ten gronde niet meer dan een schrijnende hypocrisie. Waar 

voedsel- en klederenbedeling desondanks gebeurt om te beletten dat mensen wegzakken 

in ondervoeding en verwaarlozing, past bescheidenheid van de gever en degelijkheid van 

de “aangeboden producten”, bijv. geen verjaarde, halfrotte zalm. Eindeloze pakketten 

bloem, suiker en beschimmelde deegwaren voeden al evenmin het positieve zelfbeeld 

van wie aanschuift in de grijze rij. 

 

Elementaire betaling voor voeding en kleding kan reeds een begin van zelfrespect 

losmaken, actieve deelname en creativiteit in een tweedehands zaak maken eveneens 

een principieel einde aan het bedelaarsschap. Elke eigen bijdrage van, wie zoekt te 

overleven, bespaart hem of haar van het gevoel niemand of niets te zijn. 

 

Een schrijnende maar juist oriënterende peiling naar de leefwereld van mensen in 

armoede, is de vraag naar ieders eigen herinnering. Waar en wanneer heb je jezelf ooit 

klein gevoeld en vernederd? Het mag dertig of vijftig jaar geleden zijn, niemand is dit 

ooit vergeten: dit soort belevenissen staan als littekens in ons geheugen gebrand. Welnu, 

mensen in armoede dragen dit slopend gevoel als basiservaring in zich mee. Vernederd 

worden en vernederd zijn, is hun eerste levensinprenting en het herhaalt zich 

voordturend dag na dag, bij honderd en één gelegenheden en wel in die mate dat zij 
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beginnen te geloven dat ze “met recht en reden” minder waard zijn dan alle anderen. 

Eenmaal dát ten diepste onderkend in contact met mensen in armoede, lijkt het nogal 

wiedes dat structuurveranderende ingrepen aan de orde zijn en vooralsnog blijven om 

het medemensen te besparen klein te worden gemaakt bij een gedwongen 

bedelaarschap. 
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