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Armoedebestrijding



Drie richtlijnen om de schuldenoverlast 
bij particulieren tegen te gaan:

 Pak schulden preventief aan en bestrijd de armoede

 Grijp de schuldenindustrie bij het nekvel

 Garandeer het recht op een menswaardig bestaan, ook voor mensen 
met schulden





Pak schulden preventief aan en bestrijd de 
armoede

“Deze discussie gaat over het structurele inkomenstekort. Als je 
inkomen gewoon veel te laag is, dan weet je al wat het einde van het 

verhaal gaat zijn. Dan moet er gekeken worden naar de oorzaken van je 
schulden.”

Presentator
Presentatienotities
In 2019 had 14,8 % van de Belgische bevolking (1.670.000 personen) een inkomen onder de Europese armoedegrens. 



Presentator
Presentatienotities
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel : OVERMATIGE SCHULDENLAST IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, GEVOLG EN VERZWARENDE FACTOR VAN ARMOEDESITUATIESOnze boodschap is dan ook duidelijk: voorkomen is beter dan genezen. Pak de armoedeproblematiek aan zodat mensen hun financiële verplichtingen kunnen nakomen. Voor ons zijn daar twee elementen zeer belangrijk: inkomens moeten hoog genoeg zijn, maar ook moeten kosten uitgaven 65 % van de mensen die een beroep doen op een DSB een inkomen hebben onder de Europese armoedegrens (dubbel zoveel als de totale Brusselse bevolking) 



Grijp de schuldenindustrie bij het nekvel

Presentator
Presentatienotities
Twee opties om het sneeuwbaleffect aan te pakken: de bal bovenaan de berg doen stoppen met rollen, of ervoor zorgen dat er geen of bijna geen sneeuw meer blijft plakken aan de bal. Wij verkiezen het eerste



Grijp de schuldenindustrie bij het nekvel

“Er zou een bepaalde maximumprijs moeten zijn op de herinneringen voor niet-
tijdige betaling. De eerste herinnering zou sowieso gratis moeten zijn. Soms lig 

je in het ziekenhuis en kun je deze vaste kosten niet direct betalen”. 

 Wetsvoorstel 550267 : 
 Plafonnering kosten bij laattijdige betaling

 Meer tijd om betalingen uit te voeren

 De eerste herinneringsbrief gratis

 Advocaten en deurwaarders die in het minnelijke schulden invorderen onder de controle 
van de FOD Economie

 Bevriezing van de invorderingsprocedure



Grijp de schuldenindustrie bij het nekvel

“Ik had wat schulden, maar die liep al heel snel op door al de kosten van de 
deurwaarders.”

 Wetsvoorstel 550340:

 Verlaging tarieven van inningskosten en afkortingsrechten

Presentator
Presentatienotities
wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen met betrekking tot de inningskosten en afkortingsrechten



Grijp de schuldenindustrie bij het nekvel

 Formeel verbod op no cure pay

 Maak een einde aan beslag na beslag

 Maak een einde aan het beslag als drukkingsmiddel

 Eerst de hoofdsom afbetalen daarna slechts interesten en strafbedingen

 Overheid moet het goede voorbeeld geven

 Eenvoudig en goedkoop beroep voor de beslagrechter

 …

 Pak de hele kostenketen aan en maak het transparanter

Presentator
Presentatienotities
Overheid moet goede voorbeeld geven: consumentenwet niet omzeilen door hoge kosten in te schrijven in contractuele voorwaardenArtikel 866 van het Gerechtelijk wetboek biedt de mogelijkheid om nutteloze en onnodige kosten veroorzakende handelingen verricht door een ministerieel ambtenaar te sanctioneren door de gemaakte kosten te zijnen laste te leggen.





Een menswaardig bestaan, ook voor 
mensen met schulden

Ik ben tijdens mijn collectieve geopereerd aan mijn been en moest toen speciale 
schoenen dragen. Ik heb het papier van de dokter aan de advocaat gegeven en de 

advocaat heeft gezegd: ‘Er is geen geld beschikbaar’.”

“Als je die van ons aan de telefoon krijgt heb je onmiddellijk schrik. Die kaffert je 
gewoon uit. Als je telkens wanneer je een vraag stelt wordt afgeblaft dan stop je al 

snel met vragen stellen.”

“Iemand in onze vereniging moest werk zoeken maar dit lukte niet en hij schreef zich 
daarom in voor een opleiding. Hij heeft verschillende procedures en 

sollicitatiegesprekken doorlopen. Hij was uiteindelijk bij de laatste twaalf en mocht 
starten maar hij mocht uiteindelijk niet van de collectieve schuldbemiddelaar want 
het moest een betaalde job zijn, terwijl hij wél zijn uitkering zou behouden tijdens 

de opleiding,”

Presentator
Presentatienotities
Ook mensen met schulden verdienen voldoende inkomen, respect en begrip voor hun moeilijke situatie, en ze moeten gezien worden als actor waarmee samen een traject wordt afgelegd. 



Bedankt voor uw aandacht! 
Judith Tobac

Judith.tobac@bapn.be

0485/65 00 07

mailto:Judith.tobac@bapn.be


litteratuurlijst

 BAPN: Uit de schulden: https://bapn.be/storage/app/media/BAPN-Rapport2019-
VL-.pdf

 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad: Overmatige 
schuldenlast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gevolg en verzwarende factor 
van armoedesituaties: https://www.ccc-
ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/dossiers/dossier_2021_broch
ure_surendettement_nl.pdf

 Sam vzw: werken aan een betere aanpak van schulden: 
https://www.samvzw.be/sites/default/files/2020-
01/Werken_aan_een_betere_aanpak_van_schulden_SAMvzw_15_april_2019_1_0.pd
f

 Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest : Memorandum : 
file:///C:/Users/dvit/Downloads/memorandum_schuldoverlast_2019%20(11).pdf

https://bapn.be/storage/app/media/BAPN-Rapport2019-VL-.pdf
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/dossiers/dossier_2021_brochure_surendettement_nl.pdf
https://www.samvzw.be/sites/default/files/2020-01/Werken_aan_een_betere_aanpak_van_schulden_SAMvzw_15_april_2019_1_0.pdf


litteratuurlijst

 Wetsvoorstel (55 0267) tot wijziging van de wet van 20 december 2002 
betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, 
teneinde misbruiken tegen te gaan : 55K0267001.indd (dekamer.be)

 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 
tot vaststelling van het tarief voor akten van de gerechtsdeurwaarders in 
burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen met 
betrekking tot de inningskosten en afkortingsrechten. 55K0340001.pdf

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0267/55K0267001.pdf
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