
Hoger inst i tuut
voor  de  a rbe id
Katholieke
Universiteit Leuven

E. Van Evenstraat 2e
B-3000 Leuven

Telefoon +32 16 32 33 33
Telefax +32 16 32 33 44

Persconferentie 25 maart 2002
HULP OP KREDIET. SCHULDBEMIDDELING IN DE
VLAAMSE OCMW’S EN CAW’S

Lieve Ruelens & Ides Nicaise
Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven

1. Probleemstelling

Sinds het begin van de jaren negentig zien we een vermaatschappelijking van de schuldenproblematiek. Een
van de sporen die het beleid volgt in de strijd tegen deze toenemende problematiek is de uitbouw van de
schuldbemiddeling. Dit kadert binnen de meer algemene armoedebestrijding. Vooral op federaal niveau wer-
den hieromtrent inspanningen geleverd: de Wet op het Consumentenkrediet, de Wet op de Collectieve Schul-
denregeling en recentelijk een wetsontwerp omtrent de financiering van de schuldbemiddeling t.a.v. energie-
bedrijven door OCMW’s. Op Vlaams niveau werd de erkenning van de schuldbemiddelingsdiensten geregeld,
maar bleven verdere impulsen (financieel en programmatorisch) tot op heden beperkt tot de financiering van
opleidingen voor schuldbemiddelaars (georganiseerd door de VVSG) en tot een juridische helpdesk.De nood
aan sociale schuldbemiddeling (door de OCMW’s en CAW’s), een bevoegdheid van de Vlaamse overheid,
dringt zich echter steeds meer op. Om de discussie omtrent de uitbouw van de sociale schuldbemiddeling op
Vlaams niveau te onderbouwen bestelde de Vlaamse welzijnsminister M. Vogels een onderzoek bij het Hoger
Instituut voor de Arbeid.
In dit onderzoek wordt de schuldbemiddeling bekeken tegen de achtergrond van de volledige schulddienst-
verlening die de OCMW’s en CAW’s aanbieden. Zowel vraag- als aanbodzijde komen hierbij aan bod. In het
verlengde hiervan brengt het onderzoek de impact van de wetgeving omtrent de schuldbemiddeling in kaart
en wordt de verdere rol van de Vlaamse overheid besproken. Tenslotte wordt de schuldbemiddeling gekaderd
binnen een integraal schuldverlichtings- en armoedebeleid.
Voor de onderzoeksmethodologie en een uitgebreide samenvatting van de onderzoeksresultaten verwijzen
we naar bijlage.

2. De vraagzijde (behoeftenonderzoek)

2.1 Een toenemende vraag

In het eerste kwartaal van 2001 kregen de Vlaamse OCMW’s en CAW’s volgens onze schattingen ongeveer
25 000 cliënten met schulden over de vloer, die samen een schuldenlast torsten van ruim 320 miljoen euro
(13 miljard BEF). Afgezien van het leed dat door deze schulden bij de cliënten wordt veroorzaakt, neemt de
dossierlast i.v.m. schuldremediëring voor de betrokken diensten steeds grotere proporties aan. Bijna alle
diensten (93.2%) geven aan dat het aantal cliënten met schulden gedurende de laatste tien jaar toegenomen
is. Het lijkt wel omvangrijker te zijn dan dat van het bestaansminimum. Momenteel bedraagt het aandeel van
het cliënteel met schulden, ongeacht of ze schulddienstverlening krijgen, in het totale cliënteel van de dien-
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sten ca. 40%. Tevens zien we dat diensten met een erkenning over de hele lijn een groter cliënteel hebben
dan diensten zonder erkenning. Dit wijst op een latente vraag in gemeenten en regio’s waar nog geen
erkende diensten bestaan.

2.2 Profiel van de mensen die zich met schulden aanbieden

Uit de profielstudie distilleren we volgende groepen met een verhoogd risico op een schuldenproblematiek:
jonge mensen (een opvallend aandeel –25-jarigen), éénoudergezinnen, alleenwonenden, grote gezinnen,
werkzoekenden, invaliden, bestaansminimumtrekkers. Verder kent een derde van de mensen die zich met
schulden bij de diensten aandienen gezondheidsproblemen. Hoe lager het opleidingsniveau, hoe groter ook
het risico op financiële problemen.
Wat de oorsprong van de schulden betreft vertegenwoordigen kredietschulden (consumptiekrediet en bank-
schulden samen) slechts een kwart van de totale schuldenlast.1 Opvallend is het gewicht van de overheid zelf
(fiscus, sociale zekerheid, boetes – samen 18,6%) als schuldeiser. Op de derde plaats komen de schulden in
verband met nutsvoorzieningen (17%). De posten ‘huurachterstallen’ en ‘schulden i.v.m. gezondheidszorgen’
komen respectievelijk op de vierde en vijfde plaats. Dit alles wijst erop dat schulden bij deze doelgroep weinig
te maken hebben met luxe-consumptie.

2.3 Welk type dienstverlening wensen de mensen zelf ?

Mensen met schulden vinden het vooral belangrijk dat zij gerespecteerd worden in hun autonomie. Dit bete-
kent concreet keuzevrijheid, inzagerecht, inspraak/overleg, betrokkenheid bij onderhandelingen met schuld-
eisers, en nazorg.
Met het oog op preventie moet de begeleiding aansluiten bij de mogelijkheden en vaardigheden van het gezin
en moet er sprake zijn van een leerproces. Methodisch betekent dit dat budgetbegeleiding in de mate van het
mogelijke2 de voorkeur moet krijgen boven budgetbeheer. Nochtans halen andere, eerder strategische argu-
menten vaak de bovenhand om voor budgetbeheer te opteren: om geld te krijgen van het OCMW, om toege-
vingen te bekomen van schuldeisers...; soms wordt door OCMW’s ook een zekere dwang gebruikt.
Maatstaf moet steeds het recht op een menswaardig bestaan zijn. Basisrechten moeten voldaan zijn: onder-
wijs, gezondheid, tewerkstelling, huisvesting. Het leefgeld speelt hierin een belangrijke rol. Uit interviews met
de mensen met schulden leren we dat de bedragen sterk kunnen verschillen. Geld voor ‘water en brood’ is
volgens de betrokkenen duidelijk onvoldoende.

3. De aanbodzijde

De kwantitatieve analyse suggereert dat de (latente) vraag momenteel sneller toeneemt dan het aanbod. De
helft van de diensten heeft wachtlijsten. Het merendeel van de diensten met wachtlijsten geeft ook aan dat die
de laatste tien jaar toegenomen zijn. Wachtlijsten zijn in het kader van een schuldenproblematiek evenwel
een penibel punt. Gezien aanmeldingen in veel gevallen gebeuren als de nood het hoogst is, zijn onmiddel-
lijke interventies meestal noodzakelijk.

Meer kwalitatief zien we dat de diensten door de wetgeving betreffende de schuldbemiddeling thans over een
hele waaier van instrumenten beschikken, gaande van budgetbegeleiding over budgetbeheer, niet-geregle-

                                                          
1 Uitgedrukt in geldvolume. Opgelet: deze cijfers slaan enkel op het cliënteel van welzijnsdiensten, niet op het totale

volume schulden van de Belgische bevolking.
2 Voor sommige mensen is budgetbeheer een bewuste keuze. Voor hen weegt de verantwoordelijkheid van de

autonomie te zwaar. Ook om de druk te verlichten kan budgetbeheer tijdelijk een oplossing zijn.
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menteerde en gereglementeerde schuldbemiddeling tot en met collectieve schuldenregeling. Maar het is
moeilijk een eenduidig beeld te vormen van de manier waarop de verschillende instrumenten worden ingezet.
Verschillen doen zich niet alleen voor tussen verschillende diensten, maar ook binnen dezelfde dienst. Meer
eenduidigheid is wenselijk. Hier en daar nam het veld hiertoe reeds initiatieven, maar ook de basisopleiding
van de dienstverleners heeft hierin een rol te spelen.
Een vaststelling die we wel konden doen is de tendens om disciplinerend op te treden. Tegenover elk dossier
voor budgetbegeleiding staan er twee voor budgetbeheer (berekend over een periode van drie maanden).
Vooral bij de OCMW’s blijkt dit het geval te zijn. Tijdsgebrek lijkt hierin een rol te spelen, maar er zijn ook
voorstanders van de methodiek. Met budgetbeheer boekt men naar eigen zeggen betere resultaten. Men gaat
hierdoor evenwel voorbij aan het preventieve aspect van begeleiding, waarvoor ook mensen met schulden
vragende partij zijn.
Een andere vaststelling situeert zich op het niveau van de schuldbemiddeling. Ondanks het gezamenlijke
pleidooi voor sociale schuldbemiddeling heerst zowel aan de kant van de dienstverleners als aan de kant van
de mensen met schulden ook reserve ten aanzien van de schuldbemiddeling door de OCMW’s en CAW’s.
Het ontbrak de diensten aan middelen om de schuldbemiddeling op een goede manier op te nemen (zie sec-
tie 4).

4. De schuldbemiddeling in de praktijk

4.1 Wet op het Consumentenkrediet

Met de Wet op het Consumentenkrediet werden op het vlak van de schuldbemiddeling voor het eerst garan-
ties ingebouwd om de consument te beschermen. De wet verplicht diensten een erkenning te hebben als zij
willen bemiddelen inzake schulden waarbij consumentenkredieten betrokken zijn. Aan deze erkenning zijn
personeelsnormen en kwaliteitseisen verbonden. Schuldbemiddelaars moeten de gegrondheid van de schul-
den toetsen.
Het onderzoek wijst uit dat het al dan niet hebben van een erkenning nauwelijks invloed lijkt te hebben op de
praktijk. Ook zonder erkenning wordt er bemiddeld inzake schulden met consumentenkredieten. Een op vier
diensten maakt zelfs geen aanstalten om een erkenning aan te vragen. Het probleem gaat nog verder: een
erkenning biedt geen kwaliteitsgarantie. Ruim een op vijf erkende diensten geeft aan de gegrondheid van de
schulden niet te toetsen. Ruim drie vierden van de diensten die dit wel doen zeggen dat hun expertise op dat
vlak onvoldoende of voor verbetering vatbaar is.
In de sector is men zich bewust van de halfslachtige praktijk, maar het ontbrak de diensten tot op heden aan
middelen om die ten goede om te buigen. Tegenover de hogere eisen die de wetgever aan de dienstverlening
stelde, stond geen extra financiering noch programmatie.
Hoewel de schuldbemiddeling Wet Consumentenkrediet nog een hele weg te gaan heeft, is ondertussen toch
een dynamiek op gang gekomen. Veel hulpverleners gaan kritischer om met de eisen van schuldeisers.

4.2 Wet op de Collectieve Schuldenregeling

Met de Wet op de Collectieve Schuldenregeling kregen de schuldbemiddelaars extra slagkracht. De wet kan
beschouwd worden als een soort faillissementsregeling voor natuurlijke personen die in een schuldenspiraal
zijn terechtgekomen. Willen schuldeisers niet meewerken aan een regeling, waarbij onkosten, intresten en in
sommige gevallen zelfs kapitaal kwijtgescholden worden, dan kunnen ze hiertoe gerechtelijk verplicht worden.
Tussen 1/1/99 en 31/12/01 zijn 16 600 aanvragen ingediend.
Ondanks een groot enthousiasme en hoge verwachtingen ten aanzien van deze wet, laat slechts 18% van
alle OCMW’s en CAW’s (een op vier van de erkende) zich als schuldbemiddelaar in een collectieve schulden-
regeling aanstellen. Meer nog dan bij de Wet op het Consumentenkrediet laat het gebrek aan middelen zich



4

hier voelen. De technisch-juridische eisen gaan de mankracht en expertise van de diensten te boven. In
sommige gerechtelijke arrondissementen komen de diensten ook gewoon niet aan de bak. Daar staat de
beslagrechter, die de schuldbemiddelaar aanstelt, negatief tegenover de diensten en worden zij per definitie
niet aangesteld.
Al bij al zijn de ervaringen met de collectieve schuldenregeling nog beperkt. De Wet is pas sinds begin 1999
van kracht. In het onderzoek kwamen dan ook nog een heel aantal kinderziektes m.b.t. wet en praktijk aan het
licht: weinig consistente rechtspraak, hoge administratieve en financiële drempels in de procedure, het verlies
van autonomie en privacy, … Men stelt zich ook vragen bij het bereikte publiek. De collectieve schuldenrege-
ling blijkt in de praktijk vaak als opvangnet voor ex-zelfstandigen te fungeren, terwijl het OCMW-cliënteel voor
wie de wet bestemd was in de kou blijft staan.

5. Rol van de (Vlaamse) overheid

De Vlaamse overheid heeft een grote inhaalbeweging te maken op het vlak van de schuldbemiddeling.
Ten eerste is het wenselijk dat zij optreedt om de Wet op het Consumentenkrediet tenvolle te doen eerbiedi-
gen, niet alleen om kwaliteit (en een recht op schuldbemiddeling) te garanderen, maar ook als houvast voor
de dienstverleners. Dit begint bij een normering, in de zin van reglementering.
Dit alles is niet los te zien van personeelsnormen, hoewel het niet gemakkelijk is hiervoor de goede para-
meters te vinden. Naast eigen juristen, vragen schuldbemiddelingsdiensten ook administratieve ondersteu-
ning, vooral in het kader van de collectieve schuldenregeling.
Zo belanden we onvermijdelijk bij de vraag naar een financiering die de diensten de ruimte geeft om aan de
eisen te voldoen.
Recentelijk keurde de federale regering weliswaar een wetsontwerp goed dat financiering voor de schuld-
dienstverlening inhoudt d.m.v. het sociaal energiefonds. Deze financiering is in oorsprong bedoeld voor de
OCMW’s, maar kan overgedragen worden naar de CAW’s. Dit lost o.i. slechts een deel van het probleem op.
Op welke financiering kunnen de OCMW’s terugvallen die de federale financiering doorsluizen ? Hoe worden
de CAW’s die tot geen samenwerking met een OCMW komen gefinancierd ? Gaat de federale financiering
toereikend zijn, zeker als men rekening houdt met de bijkomende taken die ermee gepaard gaan ? Dit bete-
kent dat de Vlaamse Regering in het kader van haar engagement ten aanzien van de schuldbemiddeling hoe
dan ook zal moeten voorzien in een specifieke, bijkomende financiering. Met het oog op de keuzevrijheid van
de cliënt is het overigens belangrijk dat ook de private sector een aanbod kan uitbouwen, naast dat van de
OCMW’s (wat reeds ten dele gebeurd is).

6. Schuldbemiddeling in het kader van een integraal schuldverlichtings- en armoedebeleid

Het is vanzelfsprekend dat schuldbemiddeling slechts één hefboom is de aanpak van de schuldenproble-
matiek. Belangrijker nog is preventie. Eén van de troeven van de sociale schuldbemiddeling is haar inbedding
in een integrale hulpverlening, waarin ook ruimte voor preventie is. Uit het onderzoek blijkt evenwel dat de
diensten hier weinig toe komen. Naast het gebrek aan tijd, lijkt er ook nood te zijn aan visieontwikkeling ter-
zake. Maar ook hier speelt de sector de bal door naar de overheid. Preventie op niveau van de diensten is als
water naar de zee dragen zolang er van overheidswege niet ingegrepen wordt om schuldvorming te voorko-
men. Een positieve kredietcentrale staat al jaren op de agenda, agressieve verkoopspraktijken blijven bestaan
(cf. wetsvoorstel Verlinde-De Meyer). Markant is ook dat de overheid als belangrijke schuldeiser (fiscus, soci-
ale zekerheid, boetes) zich onwrikbaar opstelt in onderhandelingen. Tenslotte moet de bestrijding van de
schuldoverlast zeker ook gezien worden tegen de achtergrond van een integraal armoedebeleid waarin aan-
dacht is voor basisbehoeften als nutsvoorzieningen, huisvesting, gezondheidszorg, werkgelegenheid, sociale
zekerheid en onderwijs.
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7. Conclusie

De vraag naar schulddienstverlening bij de OCMW’s en CAW’s wordt steeds groter. In het eerste kwartaal
van 2001 kregen de Vlaamse OCMW’s ongeveer 25 000 cliënten met schulden over de vloer, die samen een
schuldenlast torsten van ruim 320 miljoen euro. De diensten kunnen de vraag momenteel niet volgen.
De Wet op het Consumentenkrediet en de Wet op de Collectieve Schuldenregeling moesten een stevige
onderbouw aan de schuldbemiddeling geven, doch in de praktijk is hier nog weinig van te voelen.  Al zijn er
reeds duidelijke effecten merkbaar voor de slachtoffers, de dienstverlening beantwoordt nog lang niet aan de
vooropgestelde kwaliteitsnormen en veel diensten houden de schuldbemiddeling, vooral de collectieve schul-
denregeling, af. Het is aan de Vlaamse overheid om hier op te treden, enerzijds onder de vorm van regle-
mentering, anderzijds onder de vorm van financiering. De federale financiering, die recentelijk werd goed-
gekeurd, ontslaat de Vlaamse overheid niet van haar verantwoordelijkheid terzake.
De sector van het algemeen welzijnswerk, waarin op het vlak van de schuldbemiddeling een dynamiek op
gang gekomen is, heeft nog veel werk voor de boeg. In de eerste plaats moeten de OCMW’s en CAW’s
investeren in technisch-juridische expertise. Maar zeker zo belangrijk is methodiekontwikkeling, waarin pre-
ventie een centrale plaats krijgt. Dit laatste is een uitdrukkelijke vraag van mensen met schulden.
Tot slot is het vanzelfsprekend dat het debat rond de schuldbemiddeling niet los gezien mag worden van het
debat rond een integraal schuldverlichtings- en armoedebeleid.

8. Praktische informatie

8.1 Persteksten

Deze tekst en een meer uitgebreide samenvatting zijn integraal terug te vinden op de HIVA-website:
http://www.kuleuven.ac.be/hiva

8.2 Publicatie

Naar aanleiding van dit onderzoek verscheen volgende publicatie:

Lieve Ruelens & Ides Nicaise (2002), Hulp op krediet. Schuldbemiddeling in de Vlaamse OCMW's en CAW's,
Leuven: HIVA, 212 p., ISBN 90-5550-307-X.

De publicatie kan besteld worden bij:
Liesbeth Villa, HIVA - K.U.Leuven, E. Van Evenstraat 2e, 3000 Leuven
Tel. 016 32 33 44, Fax 016 32 33 44
E-mail Liesbeth.Villa@hiva.kuleuven.ac.be, Internet http://www.kuleuven.ac.be/hiva

8.3 Meer informatie

Uiteraard staan wij ook ter beschikking om u meer informatie en commentaar te bezorgen. Hiervoor kan u
contact opnemen met:

Ides Nicaise, projectleider, of Lieve Ruelens, onderzoekster
HIVA - K.U.Leuven
E. Van Evenstraat 2e, 3000 Leuven
Tel. 016 32 33 37 of . 016 32 31 28 of 016 32 33 33, Fax 016 32 33 44
E-mail Ides.Nicaise@hiva.kuleuven.ac.be of Lieve.Ruelens@hiva.kuleuven.ac.be




