
Collectieve schuldenregeling 
leidt te weinig tot nieuwe start
Een derde van de mensen in een collectieve schuldenregeling heeft amper

geld voor een afbetalingsplan. ‘Zoiets raakt aan de menswaardigheid.’
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BRUSSEL I  Menswaardig. Het be-

grip staat in zowat elke wettekst: in

de Universele Verklaring van de

Rechten van de Mens, in de Belgische

grondwet, de OCMW-wetgeving en

in die van het algemeen welzijns-

werk. Maar hoeveel je precies nodig

hebt om menswaardig te leven, staat

er niet concreet in beschreven. 

Doorgaans is dat meer dan wat

veel mensen binnen een collectieve

schuldenregeling ter beschikking

hebben, stelt Cebud, het Centrum

voor budgetadvies en -onderzoek

aan de Thomas More-hogeschool.

Voor de rechters en schuldbemidde-

laars die een ‘menswaardig afbeta-

lingsplan’ moeten opstellen, blijft

het te vaak nattevingerwerk. De ge-

volgen hiervan worden na twintig

jaar collectieve schuldenregeling

(CSR) duidelijk.

CSR werd in 1998 als gerechtelijke

procedure in het leven geroepen om

komaf te maken met de groeiende

schuldenproblematiek in ons land.

Op basis van cijfers van de Nationale

Bank lijkt dat voorzichtig te lukken:

het aantal mensen met schulden

daalt sinds enkele jaren licht. Maar

verhoudingsgewijs is er binnen de

collectieve schuldenregeling een

groeiende groep mensen met struc-

turele schulden. Een derde van de

schuldenaars heeft onvoldoende in-

komen om op tijd belastingen, huis-

huur, energie- of telecomfacturen te

betalen. Een afbetalingsplan – dat

maximaal zeven jaar mag duren – le-

vert de schuldeiser daardoor niet al-

leen weinig op, volgens Cebud ver-

oordeelt het de schuldenaars ook tot

een mensonwaardig bestaan.

Derde keer

‘We zien al een aantal jaren men-

sen die voor een tweede en zelfs der-

de keer in een collectieve schulden-

regeling stappen’, zegt Yves Wer-

brouck, schuldbemiddelingsrechter.

‘Veelal omdat ze aangewezen zijn op

een ziekte- of werkloosheidsuit-

kering en dus te weinig inkomsten

overhouden om te leven.’

Een van de doelstellingen van CSR

is nochtans om mensen een nieuwe

start te geven en via begeleiding hun

zaken op orde te helpen krijgen. ‘Ad-

vocaat-schuldbemiddelaars hebben

geen tijd voor intensieve begelei-

ding’, zegt Werbrouck. ‘Ik ben het zelf

ook geweest en heb het allemaal

moeten uitzoeken: hoe budgetteer je

een menswaardig bestaan? Hoe mo-

tiveer je iemand om te blijven afbeta-

len? Dat is voor sociaal werkers.’ 

Maar niet iedereen die toegelaten

is tot een collectieve schuldenrege-

ling, wordt begeleid door een sociaal

werker. Dus wanneer iemand na

afloop opnieuw op eigen benen staat,

weet die onvoldoende hoe een bud-

get duurzaam te beheren en is er een

groot risico op ‘herval’. 

‘We kunnen vandaag niet zeggen

dat CSR werkt’, zegt onderzoekster
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Nele Peeters (Cebud). ‘Omdat we

niets over de afbetalingsplannen we-

ten: wat werkt wel en niet? Stopt een

traject omdat het succesvol was of

omdat het vroegtijdig werd stopge-

zet? We weten alleen dat een grote

groep mensen met financiële proble-

men uit de statistieken verdwijnt,

vaak zonder écht te zijn geholpen.’

b Blz. 12 berichtgeving.
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Een collectieve schul-

denregeling is een ge-

rechtelijke procedure 

voor structurele 

schuldproblemen. De 

bedoeling is dat je in 

de mate van het 

mogelijke je schulden 

afbetaalt en toch 

menswaardig kunt 

leven. Dit gebeurt 

onder begeleiding van 

een schuldbemiddelaar: 

hij of zij zal je inkomen 

ontvangen en daarmee 

de schulden afbetalen. 

Afhankelijk van de 

schuldbemiddelaar 

moet je toestemming 

vragen voor grotere 

uitgaven. 

Na maximaal zeven 

jaar kun je opnieuw 

schuldenvrij door het 

leven. 

Ook onder meer het 

OCMW en CAW organi-

seren schuldbemidde-

ling en budgetbeheer, 

maar dit verloopt niet 

volgens een gerechtelij-

ke procedure. (vsa)

Wat is een 
collectieve 
schulden-
regeling?

Op zoek naar menswaardigheid binnen collectieve schuldenregeling

© Sjoerd van Leeuwen

Ingrid Vanberghen (62) werkt als gezinson-

dersteuner bij Kind & Gezin, waar ze gezinnen

begeleidt die het meestal ook financieel moeilijk

hebben – sommigen zitten in collectieve schul-

denregeling. ‘Het is allemaal veel pijnlijker als

je moeder of vader bent’, vertelt ze. ‘Omdat je je

kind niet altijd kunt geven wat het nodig heeft,

bijvoorbeeld voor school.’

Dat ze de job doet die ze doet, komt doordat

Ingrid Vanberghen begrijpt dat een sociaal

begeleider even belangrijk is als een afbetalings-

plan. Zelf weet ze wat het is om de eindjes aan

elkaar te moeten knopen. ‘Je moet weten hoe

een leven met tegenslagen eruitziet om te begrij-

pen waarom mensen weinig hebben aan admi-

nistratieve mails of herinneringsbrieven. Ze ver-

drinken daarin. Je moet samen met hen rond de

tafel gaan zitten, de zaak vastpakken en hen

gaandeweg opnieuw perspectief geven. Liefst

letterlijk: maak de dingen visueel, teken een

tijdlijn, de tussenstappen met de betalingen,

wanneer je kosten zoals energie en verzekerin-

gen mag verwachten en maak ook zichtbaar

wanneer iemand opnieuw schuldenvrij zal zijn.

Dat geeft controle, hoop en perspectief.’

Zelf kent ze inmiddels de manieren om geld

uit te sparen. ‘Eigen en gekregen spullen ver-

kopen op de rommelmarkt, van twee kapotte

meubels één mooi meubel maken, zelf je make-

up maken en je kleren naaien ... Maar sommige

dingen móét je kopen. Een reis bijvoorbeeld.

Dus als je het niet kunt betalen, moet je het

schrappen. Vreselijk, al die vakantiefoto’s op

sociale media. Dat is het moeilijkste aan een col-

lectieve schuldenregeling: je moet op de tanden

bijten, maar daarom stop je nog niet met

dromen en verlangen.’

‘Als je door ziekte of scheiding schulden hebt,

tonen mensen begrip’, vertelt Ingrid. ‘Maar als je

door een leven in armoede in de schulden zit,

oordeelt de buitenwereld anders: dan “kun je

niet met geld omgaan” of “moet je maar harder

werken”. Maar niet iedereen verschijnt met

dezelfde middelen en vaardigheden aan de

start. Daarom is collectieve schuldenregeling

met meer garantie op een menswaardig leven zo

nodig: het is niet omdat het leven bijzonder

moeilijk is, dat het je ook nog eens je menswaar-

digheid moet kosten.’ (vsa)

‘Sociaal begeleider is even 
belangrijk als afbetalingsplan’
‘Je moet weten hoe een leven met tegen-
slagen eruitziet om te begrijpen waarom 
mensen weinig hebben aan herinne-
ringsbrieven.’ Ingrid begeleidt gezinnen 
maar weet zelf ook wat armoede is. 

‘Je moet op de tanden bijten,
maar daarom stop je nog niet
met dromen en verlangen’

Als 7 jaar diëten, met maar 
heel af en toe een stuk taart

V A N  O N Z E  R E D A C T R I C E  

SARAH VANKERSSCHAEVER

BRUSSEL  I  Voor rechters en

schuldbemiddelaars is het vaak

nattevingerwerk om binnen de

collectieve schuldenregeling (zie

inzet) een ‘menswaardig afbeta-

lingsplan’ op te stellen. Nergens

staat namelijk beschreven hoe-

veel en wat iemand precies nodig

heeft om menswaardig te leven.

Cebud, het Centrum voor bud-

getadvies en -onderzoek aan de

Thomas More-hogeschool, ont-

wikkelde met ‘Melisa’ daarom

een rekentool die daarbij helpt.

‘Het belangrijkste struikelblok,

zo horen we van de betrokkenen,

is dat mensen het niet volhou-

den’, zegt onderzoekster Nele

Peeters. ‘Ze denken: “We zullen

wel even op de tanden bijten”,

maar onderschatten hoe zwaar

het is om zeven jaar lang geen

ontspanning te hebben, je kinde-

ren veel te ontzeggen en te voelen

hoe je sociaal leven onder druk

staat.’ 

Het is als zeven jaar diëten en

uitzonderlijk eens een stuk taart

kunnen eten. Dan is het risico

groot dat je die strikte regeling

opgeeft, wat ook de schuldeisers

niet ten goede komt.

Besparen op voeding

Advocaat-schuldbemiddelaar

Bart Cools gebruikt de Melisa-

tool al. ‘Vandaag heeft iedereen

z’n eigen methode om een afbeta-

lingsplan op te stellen’, zegt hij.

‘De meeste tools zijn al jaren ach-

terhaald, waardoor het budget

niet realistisch en dus te krap is.

Krijg je een parkeerboete of on-

voorziene kosten bij de tandarts,

dan moet je besparen op essentië-

le uitgaven en zelfs op voeding.’

Een pijnlijk voorbeeld zijn de

kosten voor de kinderen. ‘Voor

een kind dat nog niet naar school

gaat, wordt in veel verouderde

rekentools amper 25 euro per

week toegestaan, ongeacht hun

leeftijd. Kinderen dreigen daar-

door het grootste slachtoffer te

worden van collectieve schulden-

regeling.’

Melissa voorziet meer marge,

zegt zowel Nele Peeters als Bart

Cools. Cools: ‘Dan is er ook eens

geld voor een babysit, bijvoor-

beeld. Het is dat beetje adem-

ruimte dat mensen soms nodig

hebben om een afbetalingsplan

vol te houden. Noem het mens-

waardigheid.’

Het afbetalingsplan is

aan een update toe. 

‘Voor kinderen die nog

niet naar school gaan

wordt amper 25 euro

per week toegestaan.’


