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7. Financiële crisisbeheersing en schuldregeling 

 

 

Over het onderwerp 

 

Schulden kunnen snel tot problemen leiden. De andere kant opkijken helpt niet in zo'n situatie. 

Integendeel, het maakt de zaken snel nog erger en leidt onvermijdelijk tot een financiële cata-

strofe. 

Als tijdig tegenmaatregelen worden genomen, kunnen veel problemen worden vermeden en kun-

nen schulden worden vereffend.  

Schuldhulpverlening is gratis beschikbaar om wie getroffen is te helpen. 

 

Algemene gegevens 

Doelgroep   voor volwassenen  

- in onderwijs, voortgezet onderwijs en opleidingen 

- in openbare dienst voor arbeidsvoorziening 

- in woongroepen en sociale instellingen 

- in andere opleidingen, enz. 

Tijdsbestek   115 - 135 minuten 

 

Vereisten   Zaal met voldoende ruimte voor werken in kleine groepen 

Technische vereisten: Laptop en beamer 

 

Leerdoelen 

 

- Om bij te leren over de oorzaken van schulden. 

- Om mogelijke wegen naar overmatige schuldenlast aan te tonen. 
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- Bewustwording van de eigen financiën. 

- Om manieren te tonen om uit de schulden te geraken. 

- Mogelijke oplossingen tonen aan de hand van casestudies. 

- Kennismaking met de steunmaatregelen van diensten voor schuldadvies. 

 

Cursusplan Overzicht 

 

Methodenpool Duur in minu-

ten 

Moeilijk-

heidsgraad 

Blz 

1. Waarom hebben zoveel mensen (zoveel) 

schulden? 

Aanpak van de oorzaken van schulden 

 

 

15 

 

Gemakkelijk 

 

3 

 

 

2.  Brainwriting "Schulden“ 

Vragen over het onderwerp "schuld“ 

 

Bijlage "Schulden“  

 

45 

 

Gemakkelijk 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

       3 . Tips voor eerste hulp 

             Theorie inbreng schuldregeling 

 

             Presentatie "Schuldsanering“ 

             of 

             Presentatie "Uitleg over  

             schuldsanering“ 

 

 

 

 

10 

 

30 

 

Gemiddeld 

 

10 

 

4.Casestudies 

Praktijkgevallen om mogelijke 

 

45 

 

Gemiddeld 

 

11 
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schuldregelingen uit te werken 

 

Bijlage „Casestudies“ 

 

Bijlage „Oplossing casestudies“ 
 

 

 

 

12 

 

16 

 

 

 

 

 

1. Waarom hebben zoveel mensen (zoveel) schulden? 

 
 

Setting Plenaire vergadering 

Doel De groep leren kennen.  

Gedachtenwisseling over schuldsituaties 

Materiaal Flipchart 

Tijd 15 minuten 

Verdere 

info 

Bewegen tussen de deelnemers zal hen helpen om het praten te stimule-

ren. 

 

Een flipchart is verdeeld in drie kolommen. De kolommen zijn in het begin niet benoemd. 

De deelnemers wordt nu gevraagd naar mogelijke oorzaken van schulden. De trainer voert de 

oorzaken in de afzonderlijke kolommen in. Alleen de trainer weet welke kolom voor wat staat. 

De eerste kolom staat voor persoonlijke verantwoordelijkheid (bv. bouwen van een huis, auto, ga-

rantie, huurkoop, huwelijk, vakantie, ...). 

De tweede kolom staat voor gebeurtenissen/het lot (bv. werkloosheid, ziekte, ongeval, echtschei-

ding, ...). 

De derde kolom staat voor verslavingen (b.v. roken, alcohol, drugs, winkelverslaving, gokversla-

ving, ...). 

Als er geen vragen meer zijn om aan het woord te komen, moet de groep nagaan hoe de rubrieken 

van de afzonderlijke kolommen heten.  

Vervolgens kunnen de deelnemers proberen verhalen te " maken " uit de afzonderlijke elementen.  
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Bijvoorbeeld, iemand gaat een lening aan om een auto te kopen. Korte tijd later wordt hij ziek en 

werkloos. Zijn inkomen is gedaald en hij kan de lening niet langer blijven betalen, enz. 

 

 

2. Brainwriting „Vragen over Schulden“ 

 

 
Setting Groepswerk en plenaire vergadering. 

Doel Gedachtenwisseling over schulden 

Materiaal Bijlagen "Schulden" op flipchart of DIN A3-kopie 

 

Tijd 50 minuten 

Verdere 

info 

  

 

Vorm 5 kleine groepen. Elke groep wijst een secretaris aan.  

Iedere groep krijgt een document met een vraag. De groepsleden wisselen ideeën uit en noteren 

hun resultaten op de poster. 

Na 5 minuten wordt het proces gestopt. De posters worden met de klok mee doorgegeven aan de 

volgende groep. De groepsleden lezen nu door wat zij reeds hebben geschreven en voegen ver-

dere verklaringen toe aan de posters. De groepen hebben weer 5 minuten. Dit herhaalt men tot-

dat alle groepen hun oorspronkelijke documenten weer hebben ontvangen.  

Nu leest elke groep de resultaten van hun poster voor. Als er iets onduidelijk is, vragen zij om uit-

leg. Als iemand aan iets anders denkt, wordt dat op de poster genoteerd.  

 
 
Theoretische input op de vraag "Welke schulden moet ik absoluut betalen (gevaarlijke schulden)? 

- Huurachterstand 

- Betalingsachterstanden bij energieleveranciers 

- Achterstallige alimentatie 

- Boetes 

- Rekening courant krediet 

- Achterstallige hypothecaire leningen 
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Nadere bijzonderheden zijn te vinden in de PPP-presentatie "Schuldregeling". 

 

 

3. Bijlage " Vragen over Schulden 

 

 

1. Welke gevoelens roept het woord 

schulden bij mij op? 
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2. Hoe en bij wie kan ik schulden maken? 
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3. Wat kan er gebeuren als ik mijn schulden 
niet terugbetaal? 
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4.Hoe voorkom ik schulden? 
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5. Welke schulden moet ik absoluut betalen 
(„gevaarlijke schulden")? 
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4. Theorieinput : „Tips voor eerste hulp“ 

 
 
 
 

Setting Plenum 

Doel De verschillende mogelijkheden presenteren om schulden te vereffenen 

Materiaal Presentatie "Schuldregeling"  en Presentatie "Schuldregeling uitgelegd“ 

Beamer 

Laptop 

Tijd 10 - 30 minuten 

Verdere 

info 

Afhankelijk van de beschikbare tijd kan worden gekozen voor een verkorte 

of meer gedetailleerde presentatie. 

 
 
 
 
 
In de plenaire vergadering worden de eerste stappen van een schuldregeling en de verschillende 
mogelijkheden van een regeling kort uiteengezet. 
De trainer zal meer details vinden in de PPP-presentatie "Uitleg over schuldregeling". Natuurlijk 
kan deze presentatie ook gebruikt worden. De duur is ongeveer 30 minuten. 
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5. Case studies 
 

Setting Groepswerk en plenaire vergadering 

Doel Gedachtenwisseling over schuldverhalen  

Bespreking van mogelijke oplossingen 

Materiaal Bijlage „Case studies 

Pennen, papier 

Tijd 45 minuten 

 
Er worden 4 kleine groepen gevormd. Elke groep krijgt een case study. 

De groepen hebben 15 minuten om over de antwoorden op de vragen na te denken. 

Daarna worden de gevallen gepresenteerd aan de plenaire vergadering. De afzonderlijke groepen 

presenteren hun resultaten. 

De lesgever vult aan als er iets ontbreekt of niet juist is.  

 

Variant  

Elke groep maakt een flipchart over hun zaak en presenteert die na afloop. 
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6. Bijlage „Case studies“ 

 

Thomas en zijn droomauto 

 

Thomas (22) wil zijn droomauto kopen voor 25.000 euro. De ambtenaar van zijn bank zegt hem 

dat hij de lening voor de aankoop van een auto alleen kan krijgen als hij een borgsteller 

meebrengt.  

Thomas vraagt nu aan zijn vriendin Salma (19) of zij garant wil staan voor de lening bij de bank. Zij 

zou tenslotte ook iets aan de nieuwe auto hebben.  

Salma denkt geen twee keer na en tekent. Thomas is tenslotte haar grote liefde. 

 

 

Vragen 

 

1) Wat is een garantie? Wat betekent dat voor u? 

2) Wat gebeurt er als de twee uit elkaar gaan? Wie moet de lening betalen? 

3) Als zij de garantie aangaat, welke mogelijkheden heeft zij dan om er onderuit te komen? 

4) Wat gebeurt er als Thomas stopt met het betalen van de lening? 
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Het einde van het geluk als koppel 

 

Mehmet en Simone zijn drie jaar geleden getrouwd en zijn samen in een flat gaan wonen. Ze sloten een ge-

zamenlijke lening van 20.000 euro af voor de aanbetaling, de transfersom en de woninginrichting. 

Aan het huwelijk is er nu een einde gekomen. Ze scheiden met wederzijdse instemming. Mehmet blijft in 

de flat. In het echtscheidingsconvenant bij de rechtbank is bepaald dat Mehmet daarom de lening moet 

terugbetalen.  

Simone denkt dat daarmee alles geregeld is. 6 maanden later ontvangt ze een brief van de bank. Zij wordt 

verzocht de openstaande aflossingen van de lening te betalen omdat Mehmet de laatste twee termijnbe-

talingen niet heeft gedaan wegens werkloosheid. 

 

Vragen 

1) Mag de bank het geld van Simone opeisen? Waarom wel/niet? 

2) Wat kan Simone doen? 

3) Als Simone een nieuwe relatie aangaat, mag de bank dan de schuld opeisen bij de nieuwe part-

ner? 

 

Diane en haar dure mobiele telefoon 

Diane (46) heeft 3 maanden geleden een gsm-contract afgesloten met een maandelijks basistarief 

voor een periode van 2 jaar. Nu ontvangt ze een rekening van 440 euro van haar mobiele telefoon 

provider. Aangezien het gsm-tarief slechts 20 euro bedraagt, denkt zij dat het een vergissing is en 

zij negeert de rekening. 

Ze heeft er op dit moment geen tijd voor. Ze zit midden in een verhuizing naar een nieuwe flat.  

Zij ontvangt geen rekeningen of aanmaningen meer omdat zij niemand heeft ingelicht over de ver-

huizing en het nieuwe adres. 

Drie maanden later, gaat haar deurbel. 

Een werknemer van DIREKT-INKASSO wil haar spreken. Hij wil nu 783 euro van haar voor de onbe-

taalde gsm-rekening plus kosten en rente. 

Diane raakt in paniek.  

 

 

Vragen 
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• Wat had Diane moeten doen toen ze de rekening van 440 euro ontving?  

• Kan zij het gsm-contract voortijdig beëindigen?  

• Zo ja, moet zij dan nog iets extra's betalen en hoeveel?  

• Waarom was er een incassobureau bij betrokken en wat is dat? 

• Moet Diane de werknemers van het incassobureau in de woning toelaten? 

 

Marco en zijn werkloosheid 

 

Marco was een paar maanden werkloos en kon zijn afbetalingen voor de autolening en enkele 

postorderbestellingen niet meer betalen.  

Hij liet vele brieven van zijn schuldeisers ongeopend.  

Nu heeft Marco een nieuwe baan.  

Op een dag krijgt hij een brief van de rechtbank. Een van zijn schuldeisers, de BMX Bank, heeft 

toelating gekregen voor inbeslagname van goederen en lonen.  

Korte tijd later staat er een man voor de deur van zijn flat, laat Marco een ID-kaart zien waarop 

"deurwaarder" staat en zegt dat hij de flat in wil om te kijken of er in beslag te nemen spullen zijn.  

 

Vragen 

 

1) Wat is de betekenis van incasso en loonbeslag? 
2) Wat is een gerechtsdeurwaarder (executeur)? 
3) Moet Marco hem überhaupt binnenlaten in de flat? 
4) Wat mag de deurwaarder in beslag nemen en wat niet? 
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7. Bijlage „Oplossing Case studies“ 

 

Thomas en zijn droomauto 

 

1. Met een garantie belooft de borgsteller de uitstaande schuld te betalen als de lener  

niet meer in staat of bereid is deze te betalen. 

              Zolang de volledige schuld niet is betaald, weet de garantiegever nooit of hij al dan 

              niet ooit zal worden aangesproken tot betaling. 

2. Als de twee uit elkaar gaan, moet Thomas de lening blijven betalen. Maar Salma  

 staat nog steeds garant. 

3. Om van de garantie te worden ontheven, is een gesprek met de bank noodzakelijk.  

De bank zal - als zij daartoe al bereid is - Salma alleen van de garantie bevrijden in 

ruil voor iets. Een dergelijke tegenprestatie kan bijvoorbeeld bestaan in een hogere 

eenmalige betaling of een andere zekerheid (een andere borg, kostbaarheden, enz.).  

4. De tegenprestatie wordt geleverd door een derde. 

5. Als Thomas de lening niet betaalt, zal de bank Salma vragen de uitstaande schuld te 

betalen. Als zij niet betaalt, kan de bankinstelling ook gerechtelijke stappen tegen 

haar ondernemen. 

Salma heeft wel het recht om het geld dat ze van Thomas heeft betaald terug te 

eisen. Maar als de bankinstelling geen geld van hem heeft ontvangen, zal het voor 

Salma niet gemakkelijk zijn om geld van Thomas te krijgen. 

 

Het einde van het geluk als koppel 

 

1.  Ja, de bank mag het geld van Simone opeisen. 

        De rechter mag zich niet bemoeien met de oorspronkelijke transactie 

        (leningsovereenkomst) tussen Mehmet, Simone en de bankinstelling. 

         Voor Simone betekent de uitspraak van de rechtbank alleen dat zij het geld 

        dat zij aan de bankinstelling moet betalen, van Mehmet kan terugvorderen. 

2.  Simone of Mehmet kunnen proberen de bank een andere zekerheid te bieden. 

De bank moet hier echter wel mee instemmen. 

       Mehmet kan - vanwege zijn werkloosheid - proberen uitstel te krijgen voor de 

       aflossing van de lening. 

       Anders moet Birgit een terugbetalingsovereenkomst met de bank sluiten.  

3. Nee, de nieuwe partner is niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. 

       Het huwelijk neemt geen bestaande schulden over. 
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Diane en haar dure mobiele telefoon 

 

1. Diane had onmiddellijk moeten nagaan of de vordering gegrond was. 

              Zo JA, dan had zij een overeenkomst op afbetaling moeten sluiten. 

       Zo NEEN, dan had zij bezwaar moeten aantekenen tegen de vordering. 

2.    Diane kan het contract alleen voortijdig beëindigen op goodwill.  

3.    Zij zal dan 21 maanden basiskosten moeten betalen en eventueel ook de extra 

       prijs voor de ondersteunde mobiele telefoon. 

4.   Aangezien het innen van schulden voor een bedrijf zeer duur kan zijn, worden be-

drijven die gespecialiseerd zijn in het innen van schulden, daartoe vaak ingeschakeld. 

Deze bedrijven worden incassobureaus genoemd. Zij kunnen voor hun diensten kosten 

in rekening brengen, die gewoonlijk door de schuldenaar worden betaald.   

5.   Nee, Diane hoeft de incassant niet in haar huis te laten. Aangezien hij voor een 

privé-onderneming werkt, heeft hij geen recht op toegang.  

 

Thomas en zijn werkloosheid 

 
1. Een roerend beslag is het beslag op roerende zaken. 

Een loonexecutie is de inhouding van voor een beslag vatbare delen van het       

loon. De werkgever moet dit geld dan aan de schuldeiser overmaken. 2. 

2. De gerechtsdeurwaarder of executeur is een medewerker van de rechtbank die 

 tot taak heeft vast te stellen of een gedaagde schuldenaar in beslag te nemen ro-

erende zaken (goederen) heeft. De belangrijkste taak van de deurwaarder is het 

eisen van betaling en het innen van (gedeeltelijke) betalingen. Indien dit niet mo-

gelijk is, zal een proces-verbaal van inbeslagneming worden opgesteld waarin alle 

in beslag te nemen goederen van de schuldenaar worden opgesomd. 

Als de schuldenaar niet binnen een bepaalde termijn betaalt, worden deze 

voorwerpen geveild. De opbrengst van de veiling (na aftrek van de 

             gerechtskosten)   gaat naar de schuldeiser.  

Als de opbrengst hoger is dan de schuld, krijgt de schuldenaar de rest.  

3.  De deurwaarder moet toegang krijgen tot de woning. Hij is echter verplicht zich    

te identificeren. In extreme gevallen kan de deurwaarder de politie en een 

slotenmaker inschakelen en zich met geweld toegang tot de woning verschaffen. Dit 

is echter alleen mogelijk als de deurwaarder eerder heeft geprobeerd om iemand op 

verschillende tijden te ontmoeten.  

4.  De volgende voorwerpen zijn niet te verkopen: onmisbare voorwerpen voor  

dagelijks gebruik (bed, kast, tafel en stoelen, keukengerei, koelkast, ...), eenvoudige 

kleding, voorwerpen noodzakelijk voor de uitoefening van het beroep, zeer 

persoonlijke voorwerpen (trouwring, foto's, ...), studieboeken.  
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De volgende voorwerpen kunnen in beslag worden genomen: b.v. televisie, video, 

hifi-installaties, computers, fotoapparatuur, auto's, motoren, boten, sport- en 

vrijetijdsuitrusting, muziekinstrumenten, boeken, waardevolle tapijten, foto's, 

antiquiteiten, juwelen, contant geld, tenzij dit onontbeerlijk is voor het 

levensonderhoud tot de volgende inkomsten binnenkomen (zakbeslag). 
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