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1. Schuldenproblematiek in dimensies

2. Problematische schulden als signaal

3. Verantwoordelijkheid, schuldeisers & 

schuldenaren
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De schuldenproblematiek in dimensies

- Hoogte

- Diepte

- Breedte

4



De schuldenproblematiek in dimensies

- Hoogte: aantal personen

- Diepte: kloof t.o.v. rest van bevolking

- Breedte: variatie aan schulden
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(bij erkende instelling voor schuldbemiddeling)



De schuldenproblematiek in dimensies

- Kredietschulden …

- én ‘kredietloze’ schulden
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Verwarring over schuld?
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Collectieve Schuldenregelingen …



De schuldenproblematiek in dimensies

- Kredietschulden …

- én ‘kredietloze’ schulden

en een derde categorie?

- schulden door schulden
i.e. kosten invordering & gerechtelijke uitvoering
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Schulden & complexiteit

Uit Nederlands onderzoek WRR:

“De overheid heeft te hoge verwachtingen van de financiële 

zelfredzaamheid van burgers. Voor veel mensen zijn de regels te 

ingewikkeld, bovendien wordt er te weinig rekening gehouden met 

de psychologie van mensen. Het onbedoelde gevolg is dat 

schuldenaren soms gedwongen zijn nog meer schulden te maken.”
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Complexiteit & verleiding



Complexiteit & bescherming (?)

18

Minnelijke invordering

Gerechtsdeurwaarders
& advocaten

Incassokantoren Gerechtsdeurwaarders
& advocaten

Gerechtelijke invordering

metzonder

Uitvoerbare titel

- geen beslag

- buiten rechtbank

- beperkte extra kosten

- dwingende maatregelen

- beslag

- substantiële bijkomende kosten



Schulden en verantwoordelijkheid

- Schuldenaar

- Schuldeiser

- Overheid
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Schuldenaren

Uit Nederlands onderzoek WRR:

“De impliciete veronderstelling achter de huidige regels lijkt te zijn 

dat iedereen altijd netjes zijn post bijhoudt en begrijpt, reageert op 

aanmaningen, tijdig verzoekt om eventuele betaalregelingen en, 

mocht er toch iets mis gaan, de juiste wegen weet te bewandelen 

om de fouten te herstellen. De praktijk is echter dat lang niet 

iedereen dat kan en doet.”
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Schulden en verantwoordelijkheid

- Schuldenaar

- Schuldeiser

- Overheid
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Terug naar maatschappelijk niveau,

een politieke vraag:

“Wie betaalt wat?”
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contact: elias.storms@uantwerpen.be
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