
Stappen in de schuldenregeling

1. Verkrijg een overzicht:

- Schuldenonderzoek. Waar? Bedrag?

- Overzicht inkomsten/uitgaven

2. Bestaanszekerheid 

- ervoor zorgen dat de lopende vaste kosten (kunnen) 

worden betaald 

- maatregelen in geval van gevaarlijke 

schulden

3. Schuldenregeling



Bestaanszekerheid
• Betaling en betaalbaarheid van de huidige 

vaste kosten heeft prioriteit

• GEEN NIEUWE schulden

anders wordt de schuldencyclus niet doorbroken.

• Controleer op gevaarlijke schulden  

die het bestaan op korte/middellange termijn in gevaar 

brengen.



Maatregelen tegen " gevaarlijke " schulden

a. Huurachterstand

flat betaalbaar op lange termijn? 

Ja -> huurachterstand dekken 

Nee -> nieuwe huurflat

b. Achterstallige energierekeningen

- betalen van achterstallige rekeningen heeft 

voorrang

- anders blokkering van de aansluiting

c. Achterstallige alimentatie

Betaling van lopende alimentatie heeft voorrang -

anders tenuitvoerlegging of strafrechtelijke vervolging.                   

In geval van verslechtering van de inkomenssituatie, verzoek                   

om verlaging instellen.



Maatregelen tegen " gevaarlijke " 

schulden
d. Geldboeten: betaling tegen 100% - anders 

vervangende vrijstelling - akkoord over betaling in 

termijnen.

e. Overschrijding 

Betaling/Debet van lopende vaste kosten in gevaar?

f. Wanbetaling op lening voor flat of

eigen woning 

Flat/eigen woning betaalbaar op lange termijn? 

Ja    - → nieuwe betalingsovereenkomst? 

Nee -→ verkoop



Mogelijkheden van schuldregeling

• Inkomsten verhogen - uitgaven verlagen 

• Overeenkomst op afbetaling 

• Uitstel

• Stopzetting of verlaging van de 
rentevoeten

• Vooruitbetaling

• Schuldsanering

• Minnelijke schikking

• Particulier onvermogen

• Leven met schulden



Inkomsten verhogen

a. Algemene steun (huisvestingssubsidie, 

vrijstelling van betaling, ...)

b. Kinderbijslag

c. Zorgtoeslag

d. Het aanvaarden van ( minderwaardig) 

werk

e. Herziening van loonbeslag

f. Belastingaanslag werknemers



Vermindering van de uitgaven

a. Vermindering van alimentatie

b. Levensverzekering (opzeggen)

c. Andere Verzekeringen (opzeggen)

d. Spaarregelingen (stoppen, eventueel 

opzeggen)

e. Vrijstelling van GIS-vergoeding (ORF)

f. Subsidie voor telefoonkosten

g. Vrijstelling van receptvergoeding



Vermindering van de uitgaven

h. Mogelijkheden tot besparing op andere 

vaste kosten

i. Besparingsmogelijkheden op variabele 

kosten van levensonderhoud

_____________

Een huishoudboekje bijhouden - om een 

overzicht te verkrijgen van het 

uitgavenpatroon



Afbetalingsovereenkomst

• Moet deel uitmaken van het globale 

schuldvereffeningsplan. Uitzondering: 

afbetalingstermijnen voor gevaarlijke schulden

• De aflossingen moeten op langere termijn 

betaalbaar zijn

• Dekking van vaste kosten en 

levensbehoeften moet mogelijk zijn naast 

afbetaling



Uitstel
• Schuldenaar moet gedurende een 

bepaalde tijd geen aflossing betalen.

• Handig voor gevaarlijke schulden: Uitstel 

van betaling bij de normale schuldeiser, zodat 

er geld beschikbaar is voor gevaarlijke 

schulden

• Opgelet. De rente loopt verder.

• Vermeld altijd de uitstelperiode in het 

verzoek om uitstel: maximaal 6 maanden.



Bevriezing, -verlaging van de 

rentevoet
• Vaak alleen mogelijk als de termijnen tot 

nu toe regelmatig zijn betaald. 

• Als er al termijnen niet zijn betaald:dan 

wordt renteverlaging vaak niet onmiddellijk 

mogelijk, wel wanneer de termijnen 

gedurende enkele maanden opnieuw zijn 

betaald.

• Opgelet: in geval van eerdere laattijdige 

betaling wordt nalatigheidsintrest 

aangerekend.



Schuldsanering

• Er wordt een nieuw krediet afgesloten om 

alle oude schulden te dekken - dan zijn alleen 

nog aflossingen aan één schuldeiser nodig.

• Zinvol als er veel "kleine" kredietverleners zijn 

die hoge rentetarieven aanrekenen.

• Het heeft alleen zin een krediet af te sluiten 

zonder borgsteller of medeschuldenaar indien 

de nieuwe krediettermijnen op lange termijn 

betaalbaar zijn.



Termijnbetaling

• Een deel van de schuld wordt betaald, het 

andere deel wordt kwijtgescholden door 

de schuldeisers

• Schuldstatus moet bekend zijn

• Heeft alleen zin als het bedrag voor de 

termijnbetaling al beschikbaar is

• Alleen zinvol als termijnbetaling deel 

uitmaakt van een algemene regeling



Minnelijke schikking en insolventie

• Basisidee: 

- Vrij van schulden in 3 - 5 jaar

- Een deel van de schuld wordt betaald, de 

schuldeisers zien af van de rest

• Vereisten:

- Insolventie

- Regelmatige inkomsten: naast de werkingskosten 

is er maandelijks een bedrag beschikbaar voor de 

schuldeisers
Het is van essentieel belang om een schuldhulpverlener te zoeken!



Leven met schulden

In sommige gevallen is een globale 
schuldenregeling niet mogelijk – omwille 
van:
❑te laag / onregelmatig inkomen

❑acute ziekte

❑onstabiele persoonlijke / familiale situatie van de 
schuldenaar

❑ het onvermogen van de schuldenaar om een 
overeenkomst te sluiten.



Leven met schulden

Wat is er dan nog wel mogelijk?

- Bestaanszekerheid

- Advies over huishoudbudgetten

- Controle van loonbeslag

- Omgaan met beslag op de eigendom

- Het vermijden van nieuwe schulden

- Perspectief bieden: informeren over 

mogelijkheden van schuldregeling



Schuldhulpverlening 
• Pas in 1998 werd de wet op de collectieve schuldbemiddeling in 

België van kracht.

• Onze maatschappij is nu juridisch goed gestructureerd rond het 

begrip “schuld”.

• Voor schuldhulpverlening wordt een onderscheid gemaakt tussen  

schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling. 

• Voor schuldbemiddeling kan men terecht bij de gemeentelijke 

OCMW’s, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

• Voor Informatie over een collectieve schuldenregeling doet men een 

beroep op juridische consultatiebureaus  o.m. te vinden onder 

www.schuldbemiddeling.be

http://www.schuldbemiddeling.be/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
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