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 VOORWOORD 

 

Armoede is een belangrijke bekommernis van de Europese Unie. Elke lidstaat moet tweejaarlijks een 
nationaal actieplan ter bestrijding van armoede opstellen en het evalueren. In België gebeurt dit werk 
in samenwerking met de gemeenschappen en gewesten. Zij verzamelen zowel de armoede-indicatoren 
als de acties in de strijd tegen de armoede. 

Het Belgisch Nationaal Actieplan Sociale Insluiting 2003-2005 vermeldt “good practices” per gewest. 
Het Brussels armoederapport wordt vernoemd als “goede praktijk” voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (BHG) omdat dit rapport volgende zaken bevat:  

• het meten van armoede en de ontwikkeling ervan; 
• de participatie van mensen die in armoede leven; 
• de evaluatie van de parlementaire aanbevelingen, die bedoeld zijn als leidraad bij het 

vastleggen van de prioriteiten voor het budget.  
 

 

 Het jaarlijks armoederapport: een circulair proces  

Sinds 1991 staat armoedebestrijding op de agenda van het Brussels parlement. In dat jaar werd een 
regelgeving goedgekeurd met het oog op een jaarlijks armoederapport. 

Het jaarrapport, zoals bepaald in de ordonnantie1 van 8 mei 2000 – en daarvoor in de ordonnantie van 
1991 – heeft tot doel de armoede op te volgen.  

De ordonnantie legt een proces vast waarin alle partijen betrokken zijn:  

- Het Verenigd College2 maakt een samenvatting van de genomen maatregelen inzake de strijd 
tegen armoede, bestaansonzekerheid, sociale uitsluiting en ongelijke toegang tot rechten. 

- De Brusselse OCMW’s verstrekken kwantitatieve gegevens over de mensen die steun 
ontvingen en alle nuttig geachte documenten, commentaar of aanvullingen.  

- De betrokken personen en instellingen leveren een activiteitenverslag en de samenvatting van 
de suggesties en opmerkingen die bijdragen tot het debat. 

- Het Verenigd College bezorgt de lijst met betrokken personen en instellingen. 

- Het rapport wordt geschreven door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, dienst in 
afzonderlijk beheer van het Verenigd College. Het Observatorium bezorgt de Verenigde 
Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie3 (VVGGC) volgende 
documenten: hogergenoemde verslagen, de gegevens van de OCMW’s, tabellen die het 
mogelijk maken de ontwikkeling van de gegevens in de tijd te meten en andere beschikbare 
statistische gegevens. Andere indicatoren zoals het rendement van de personenbelasting, het 

                                                      
1 Een ordonnantie heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het statuut van een wet.  

2 Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is de uitvoerende macht, dit wil 
zeggen de regering van de GGC. 

3 De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is het wetgevend orgaan, dit 
wil zeggen het parlement van de GGC, voortaan het parlement genoemd. 
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rendement van de onroerende voorheffing en andere statistieken zoals tewerkstelling, 
huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, inkomsten, enz. worden toegevoegd. 

Alle andere beschikbare statistische gegevens, alle commentaar of aanvullende inlichtingen 
kunnen hieraan worden toegevoegd wanneer zij nuttig worden geacht.  

- Het Verenigd College organiseert een rondetafelgesprek om te debatteren over de te voeren 
gecoördineerde acties in de strijd tegen bestaansonzekerheid, armoede, sociale uitsluiting en 
ongelijke toegang tot rechten. Op het rondetafelgesprek worden de parlementsleden, de 
OCMW’s, de gemeenten en de betrokken personen en instellingen die hun verslagen hebben 
bezorgd, uitgenodigd. Het is de bedoeling om met deze partners de acties te bepalen die bij 
voorrang moeten worden gevoerd. 

- De Verenigde Vergadering bestudeert de verschillende dimensies van armoede en formuleert 
aanbevelingen om acties vast te leggen in de strijd tegen de armoede. Deze aanbevelingen 
overstijgen in ruime mate het bevoegdheidskader van het Verenigd College en richten zich tot 
alle bevoegdheidsniveaus. 

Het proces is circulair omdat elk rapport aanzet geeft tot reflectie voor de volgende rapporten en 
omdat het proces zich jaarlijks herhaalt.  

 

Het achtste rapport bevatte indicatoren over de ontwikkeling van de armoede tot 2000 en een 
hoofdstuk met een evaluatie van het verband tussen armoede en huisvesting in het BHG. Dit rapport 
werd met de verschillende partners besproken op het rondetafelgesprek in september 2002. Van 
december 2002 tot maart 2003 werden over deze voorstellen debatten gevoerd in de Commissie 
Huisvesting van het Brussels Parlement en van oktober 2003 tot januari 2004 in de Commissie Sociale 
Zaken. In februari 2004 formuleerde de Verenigde Vergadering haar aanbevelingen over het achtste 
armoederapport. 

In het eerste hoofdstuk van dit negende armoederapport wordt de ontwikkeling van de armoede in het 
BHG beschreven op basis van de gegevens van de OCMW’s voor 2001 en 2002 en andere armoede-
indicatoren.  

Het tweede hoofdstuk bevat de evaluatie van de impact van de parlementaire aanbevelingen in 
verband met inkomsten en overmatige schuldenlast. Dit kadert binnen de opdracht van het 
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn om beleidsondersteunend te werken via een kritische 
analyse van de gunstige of ongunstige effecten van de maatregelen in de strijd tegen de armoede.  

In de conclusie worden de twee hoofdstukken samengevat en vertaald in voorstellen voor het beleid.  

De timing zoals voorzien in de ordonnantie kan onmogelijk en door geen enkele instantie worden 
gerespecteerd. Het is nochtans de uitdrukkelijke wens van de VVGGC en van het Verenigd College 
om de termijnen in 2004 strikt na te leven. Om die reden vindt u achteraan het rapport een aantal 
onvolledige en niet-gesynthethiseerde gegevens betreffende het jaar 2004.  

 

Het jaarlijks armoederapport: een actief partnerschap  

 

De grote vernieuwing van de Brusselse ordonnantie van 1991 is het raadplegen van de “actieve 
partners op het terrein, zowel openbare als private”. De regelgeving komt niet meer tot stand in een 
“ivoren toren”, maatschappelijk werkers en betrokkenen krijgen een belangrijke plaats in het proces 
omwille van hun kennis van de beleefde werkelijkheid. 
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Sinds het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn in 2001 werd belast met het armoederapport, 
worden de partners op het terrein niet enkel uitgenodigd op het rondetafelgesprek om te debatteren 
over de te voeren acties. Door hun bijdragen en getuigenissen op te nemen, zijn ze ook aanwezig in het 
armoederapport zelf.  

In het tweede hoofdstuk van het rapport wordt de impact van het door het parlement aanbevolen 
sociale beleid inzake gebrek aan inkomsten en overmatige schuldenlast onderzocht. De tekst vormt het 
resultaat van zowel een globale benadering van de problematiek als van de mozaïek aan bijdragen van 
terreinwerkers van openbare of private diensten en van de verenigingen van mensen die in armoede 
leven. Deze bijdragen vloeien voort uit het denkwerk en de werkingen rond gebrek aan inkomsten en 
overmatige schuldenlast. Er werden ook getuigenissen opgetekend van mensen die in armoede of 
bestaansonzekerheid leven. Er kon slechts een selectie van de getuigenissen worden opgenomen en 
bepaalde teksten werden vereenvoudigd om de leesbaarheid te bevorderen. 

 

69 organisaties droegen bij aan dit rapport. 

 Het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC) heeft het werk 
van het Observatorium voorbereid door tal van documenten rond het thema te verzamelen.  

 De denk- en uitwisselingsgroep van practici inzake rechtshulp (GREPA) leverde een 
collectieve bijdrage samen met de openbare en private diensten die deelnemen aan de 
coördinatievergaderingen inzake schuldbemiddeling. 

 14 OCMW’s hebben specifieke informatie over de problematiek van de overmatige 
schuldenlast bezorgd, hetzij in de vorm van een mededeling, activiteitenverslag of 
opmerkingen. 

 De Coördinatie Gas-Elektriciteit-Water leverde informatie en opmerkingen. 

 3 sociale diensten van de gemeenten bezorgden informatie: Elsene, Vorst en Sint-Lambrechts-
Woluwe 

 43 sociale organisaties bezorgden teksten of een activiteitenrapport:  

Adzon/ CAW Mozaïek vzw, Aiguillages asbl, Brabantia CMW vzw, CBVV vzw, Centre de 
guidance de Molenbeek-Saint-Jean asbl, Protestants Sociaal Centrum vzw, Modelwijk, Coin 
de rue asbl, Comité de citoyens sans emploi asbl, Comité de défense des citoyens de la ville de 
Bruxelles asbl, Comité de défense et d’information des Minimexés d’Anderlecht asbl, 
Coordination Gaz Electricité Eau van Brussel, De Schutting/CAW Archipel vzw, Espace 
social Télé Service asbl, Fédération des Centres de planning familial et de consultations asbl, 
Fédération des centres pluralistes familiaux asbl, Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté, 
Foyer etterbeekois OVM, Lakense Haard OVM, Foyers collectifs OVM, Free Clinic asbl, 
Front commun des SDF, GREPA vzw, de Moderne Woning OVM, Habitations à bon marché 
Sint-Joost-ten-Node OVM, HLS van Oudergem OVM, Leger des Heils – Begeleid wonen en 
schuldbemiddeling/CAW Archipel vzw, Het Sociale Huis Evere, Ministerie van het 
BHG/Bestuur Ruimtelijke ordening en Huisvesting, Observatoire de l’enfance, de la jeunesse 
et de l’aide à la jeunesse de la Communauté française, Observatoire du crédit et de 
l’endettement asbl, Planning familial Leman asbl, Groene poort-Porte verte vzw, Service 
social juif asbl, Sociale Dienst van Socialistische Solidariteit CMW vzw, Sociale Dienst van 
Kuregem, Wijkmaatschappelijk Werk 1030 vzw, UMH OVM, Transit, Vrienden van het 
Huizeke vzw, Wolu-Services asbl. 

 

 4



 18 verenigingen van mensen die in armoede leven, beantwoordden de vragenlijst of brachten 
getuigenissen aan: 

Abbé Froidure Maatschappelijk Centrum CMW vzw, Bonnevie/groep ALARM, Protestants 
Sociaal Centrum CMW vzw, Comité de citoyens sans emploi asbl, Comité de défense des 
citoyens de la ville de Bruxelles asbl, De Schutting/CAW Archipel vzw, Entraide et culture 
asbl, Free Clinic asbl, Gemeenschappelijk daklozenfront, (le) Gué asbl, Hoeksteen vzw / 
Article 23, Puerto, (la) Ruelle asbl, Source asbl, Trame asbl, Vrienden van het Huizeke vzw, 
Wijkpartenariaat-De Schakel, Wolu-Services asbl. 

 

 Twee externe experts hebben meegewerkt aan het bewerken van sommige delen van het 
rapport: Heinz Kobelt en Peter Zürni.  

 Een groep experts kwam twee keer samen om hun kritische opmerkingen en een reeks zeer 
gewaardeerde wijzigingen en verduidelijkingen op het voorontwerp van de tekst te geven. Het 
gaat om vertegenwoordigers van GREPA, het CMDC en de dienst voor schuldbemiddeling 
van de OCMW’s van Etterbeek, Elsene, Koekelberg en Sint-Pieters-Woluwe.  

 Anderen werkten mee aan dit rapport door basisgegevens, suggesties en feedback te 
verstrekken. 

 

Wij wensen al deze mensen hartelijk te bedanken!  

Zonder hun bijdrage zou het rapport niet zijn wat het is. 

 

 

De ploeg van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn 

April 2004 
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 ARMOEDE- INDICATOREN 

11..  IINNLLEEIIDDIINNGG    

Goed beleid steunt op degelijke informatie. Het Brusselse armoedebeleid moet gefundeerd zijn op 
kwaliteitsvolle gegevens over de evolutie van de armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(BHG). De ordonnantie betreffende het jaarverslag over de armoede voorziet een opvolging van de 
armoedesituatie op basis van een aantal cijfergegevens. Dit zijn twee goede redenen om in elk 
armoederapport een hoofdstuk over armoede-indicatoren op te nemen.  

Voorlopig zijn bijna uitsluitend administratieve gegevens beschikbaar. Veranderingen in de wetgeving 
en de aanpassingen van uitkeringen hebben een directe invloed op de evolutie van deze gegevens. In 
een kort chronologisch overzicht worden een aantal veranderingen weergegeven. Het is echter 
onmogelijk voor het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn om volledig te zijn. Mensen die 
dagelijks voor de registratie van deze gegevens zorgen, kunnen het lijstje ongetwijfeld aanvullen. Het 
observatorium staat dan ook open voor alle opmerkingen en suggesties hieromtrent.  

Aan de hand van de evolutie van een aantal indicatoren wordt een antwoord gezocht op de vraag of de 
armoede in het BHG is toegenomen. Na een korte beschrijving van de Brusselse context (demografie 
en inkomsten van de gemeenten) komen verschillende aspecten van armoede aan bod: steun verleend 
door de OCMW’s, uitkeringen van de sociale zekerheid, het inkomen van de Brusselaars, 
tewerkstelling en werkloosheid, onderwijs, huisvesting, maatschappelijke integratie en participatie. 
Gezondheid is eveneens een belangrijke dimensie van armoede, maar dit aspect wordt uitgewerkt in de 
het rapport “Gezondheidsindicatoren” dat later dit jaar door het Observatorium wordt gepubliceerd.  

Een aantal basisgegevens worden in tabellen in bijlage weergegeven. In de tekst worden enkel de 
meest opvallende gegevens vernoemd, of worden de gegevens verwerkt in figuren.  

Voor de opvolging van de evolutie van de armoede in Brussel is het Observatorium voor Gezondheid 
en Welzijn afhankelijk van cijfergegevens van de OCMW’s, maar ook van andere instellingen waar 
armoedestatistieken meestal geen prioriteit zijn. Daarom investeert het Observatorium voor 
Gezondheid en Welzijn zelf in projecten die de kwaliteit van de armoede-indicatoren kunnen 
verbeteren. Deze projecten worden aan het einde van dit hoofdstuk kort voorgesteld. 

 

 

22..  VVEERRAANNDDEERRIINNGGEENN  IINN  DDEE  WWEETTGGEEVVIINNGG  EENN  VVAANN  UUIITTKKEERRIINNGGEENN  DDIIEE  EEEENN  
IINNVVLLOOEEDD  HHEEBBBBEENN  OOPP  DDEE  AARRMMOOEEDDEE--IINNDDIICCAATTOORREENN  

22..11  MMAATTEERRIIËËLLEE  HHUULLPP  VVOOOORR  NNIIEEUUWWEE  AASSIIEELLZZOOEEKKEERRSS  ((VVAANNAAFF  11//11//22000011))  

De wet van 2 januari 2001 voegde een nieuw artikel aan de OCMW-wet toe. Dat artikel stelt dat een 
vreemdeling die na 3 januari 2001 asiel aangevraagd heeft of na die datum beroep bij de Raad van 
State heeft aangetekend tegen de beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen, 
een onthaalcentrum voor asielzoekers als verplichte plaats van inschrijving aangeduid krijgt wanneer 
zijn aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Deze aanduiding blijft gelden gedurende de 
ontvankelijkheidsfase en ook tijdens de eventuele procedure bij de Raad van State tegen de beslissing 
van het Commissariaat-Generaal (Adriaens D., 2001, p. 320). Dit betekent dat het OCMW sinds 
3 januari 2001 geen geldelijke steun, meestal in de vorm van een equivalent bestaansminimum (EBM), 
meer kan toekennen aan nieuwe asielzoekers. 
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22..22  IINNKKOOMMEENNSSGGAARRAANNTTIIEE  VVOOOORR  OOUUDDEERREENN  ((VVAANNAAFF  11//66//22000011))  

Sinds juni 2001 werd het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) vervangen door de 
inkomensgarantie voor ouderen (IGO). De IGO is een geïndividualiseerde uitkering, er bestaat geen 
gezinsbedrag meer. Sinds juni 2001 komen er geen nieuwe gevallen van GIB meer bij. Het GIB werd 
wel behouden wanneer dit voor de rechthebbende voordeliger uitviel dan de IGO. Het aantal 
gerechtigden op het GIB dooft dus langzaam uit. 

22..33  WWEETT  BBEETTRREEFFFFEENNDDEE  HHEETT  RREECCHHTT  OOPP  MMAAAATTSSCCHHAAPPPPEELLIIJJKKEE  IINNTTEEGGRRAATTIIEE  ((VVAANNAAFF  
11//1100//22000022))  

In 2002 werd de wet op het bestaansminimum (BM) van 1974 vervangen door de wet betreffende het 
recht op maatschappelijke integratie, ook wel de “leefloonwet” of de “wet Vande Lanotte” genoemd. 
Over de debatten die naar aanleiding van de invoering van deze nieuwe wet werden gevoerd, en de 
gevolgen die mensen die van OCMW-steun afhankelijk zijn, vrezen te zullen ondervinden, brengt het 
Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting uitvoerig verslag 
uit (Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting, 2003, p. 45-
85.). 

De wet is het resultaat van een nieuwe benadering van bijstand in de actieve welvaartstaat; namelijk 
activering – ook al werd deze term uit de wet geweerd – van de sociale uitkeringen via tewerkstelling. 
De wet steunt op twee pijlers: tewerkstelling en het leefloon. Er werden extra middelen voor de 
OCMW’s voorzien om hun actie te verbeteren. 

Vooral de tweede peiler leidt tot veranderingen die gevolgen hebben voor de interpretatie van de 
gegevens over de minimumuitkeringen die door de OCMW’s wordt toegekend. De verandering van 
het bestaansminimum in het leefloon gaat immers gepaard met een aantal belangrijke wijzigingen. 

In de eerste plaats wordt het recht geïndividualiseerd. Dat betekent dat huishoudens die vroeger recht 
hadden op één bestaansminimum, sinds oktober 2002 recht hebben op een of twee leeflonen, 
afhankelijk van de situatie van de volwassenen in dat huishouden. Dit betekent dat de categorie 
“gezin” niet meer bestaat en dat op basis van het aantal gerechtigden op het leefloon niet meer kan 
opgemaakt worden hoeveel huishoudens betrokken zijn.  

Een tweede verandering is de versoepeling van de nationaliteitsvoorwaarde. In de wet van 1974 was 
een van de voorwaarden om recht te hebben op een bestaansminimum dat men Belg was én 
ingeschreven in het bevolkingsregister. Dit betekent dat enkel Belgen, en nadien ook EU-
vreemdelingen, staatslozen en erkende vluchtelingen, recht hadden op een bestaansminimum. 
Vreemdelingen hadden geen recht op het bestaansminimum, maar het OCMW kon volgens de wet van 
1965 wel sociale hulp in de vorm van een equivalent bestaansminimum toekennen. 

In de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie wordt de voorwaarde om Belg te zijn 
geschrapt; vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister hebben ook recht op het leefloon, 
dus ook vreemdelingen met een buitenlandse identiteitskaart. Het gaat vooral om vreemdelingen die in 
de jaren 60 werden aangezocht om hier te werken en die ondertussen in België gevestigd zijn.  

Ten derde wordt een nieuwe categorie “c” ingevoerd voor alleenstaande met gedeeltelijke kinderlast of 
het zogenaamde co-ouderschap. Ze is bedoeld voor enerzijds alleenstaanden die onderhouds-
uitkeringen verschuldigd zijn ten aanzien van hun kinderen, en het bewijs van de betaling hiervan 
leveren en anderzijds voor alleenstaanden die voor de helft van de tijd uitsluitend hetzij een 
minderjarig ongehuwd kind dat zij ten laste hebben gedurende deze periode huisvesten, hetzij 
meerdere kinderen huisvesten. Het bedrag van het leefloon waar zij recht op hebben is hoger dan dat 
van een alleenstaande en lager dan dat van iemand met kinderlast. 

Tenslotte is de nadruk op de tweede peiler: “maatschappelijk integratie via tewerkstelling” een zeer 
belangrijk aspect van de nieuwe wetgeving. Gezien het hoge aandeel jongeren onder de OCMW-
gerechtigden is werkgelegenheid voor jongeren onder de 25 jaar een topprioriteit in de nieuwe wet op 

 13



maatschappelijke integratie. Wie jonger is dan 25 heeft het recht op maatschappelijke integratie door 
tewerkstelling, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk zou zijn. Dit recht moet 
gerealiseerd worden binnen de drie maanden van de datum van de aanvraag. 

In de gegevensverzameling via de signalementskaart4 is niets opgenomen over de tweede peiler. Voor 
zover de maatschappelijke integratie wordt ingevuld door socioprofessionele inschakeling kan het op 
basis van de gegevens die hierover beschikbaar zijn, worden geëvalueerd. Over alle andere vormen 
van maatschappelijk integratie via het OCMW (voorbereiding op een beroepsactiviteit of integratie in 
de maatschappij), die zeker even belangrijk zijn, bestaat nog geen gegevensverzameling. 

 

33..  AARRMMOOEEDDEE--IINNDDIICCAATTOORREENN  

33..11  HHEETT  GGEEBBRRUUIIKK  VVAANN  IINNDDIICCAATTOORREENN  OOMM  AARRMMOOEEDDEE  TTEE  MMEETTEENN  

                                                     

De term “indicator” verwijst naar het feit dat een fenomeen gemeten wordt aan de hand van 
cijfergegevens met de bedoeling om het fenomeen en zijn evolutie te analyseren. Daarvoor is een 
meetinstrument nodig dat toelaat de realiteit en de evoluties te begrijpen en te vertalen in eenvoudige 
indicatoren.  

Armoede is opgeslorpt worden door verschillende problemen tegelijkertijd op alle mogelijke 
levensdomeinen: problemen met onze huisvesting, onze gezondheid, onze kinderen op school, niet in 
orde zijn met allerlei papieren, niet beantwoorden aan wat men van ons vraagt, enz. Als arme moet je 
steeds improviseren, je bent verplicht om van dag tot dag te leven ... Armoede is veel meer dan leven 
met een heel klein inkomen. Het is in de eerste plaats niet meetellen in de samenleving, niet gehoord 
worden, genegeerd worden, veroordeeld worden, uitgesloten worden ... Armoede is geen keuzevrijheid 
hebben – je moet steeds kiezen tussen twee noodzakelijke dingen, bijvoorbeeld eten kopen of 
medicijnen .... Je probeert voor de minst nadelige keuze te kiezen. Armoede is steeds opnieuw blijven 
vechten. Mensen in armoede zijn moedige mensen. (Van den Broeck J. en Peeters Jean, 2002). 

Bovenstaande getuigenis toont aan hoe complex armoede is. Idealiter moeten we de evolutie van 
armoede via de vele aspecten van armoede meten.  

Armoede-indicatoren kunnen verschillende aspecten van armoede verduidelijken afhankelijk van de 
doelstelling: de betrokken bevolking beschrijven, maatschappelijke problemen beschrijven, oorzaken 
van armoede analyseren, de strijd tegen de armoede evalueren, de evolutie van het aantal betrokkenen 
meten, de ruimtelijke spreiding van armoede meten, de gevolgen van armoede voor de betrokkenen 
analyseren, ... 

De indicatoren in dit rapport geven slechts een beperkt antwoord op de vraag hoe de armoede in het 
BHG evolueert. De interpretatie van de gegevens vragen de nodige voorzichtigheid.  

Hoewel de Europese unie voor het Nationaal actieplan voor Sociale inclusie (NAPincl) een set van 
indicatoren voorziet met de bedoeling het multidimensionele aspect van armoede te beklemtonen, 
wordt vaak één indicator gebruikt om de armoede in de verschillende lidstaten te vergelijken. Het gaat 
om het armoederisicopercentage, dat het “percentage van de bevolking geeft dat niet beschikt over 
een equivalent inkomen dat minstens gelijk is aan een armoedelijn gedefinieerd als 60 % van het 
mediaan equivalent inkomen”. Het gaat om een relatief armoedepercentage dat louter op de monetaire 
dimensie van armoede is gebaseerd (Guio, 2003, p. 361). Voor België en Vlaanderen bedroeg deze 
indicator 13 % in 1999, voor Wallonië 14 %. Het is onmogelijk om deze indicator voor het Brussels 

 
4 Signalementskaart is de officiële naam voor het formulier waarmee de 19 Brusselse OCMW’s jaarlijks hun 
statistieken moeten overmaken aan het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn in het kader van het 
Brusselse armoederapport. 
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Hoofdstedelijk Gewest te berekenen omdat de enquête waaruit deze indicator wordt afgeleid, 
onvoldoende Brusselse huishoudens bevat om een uitspraak voor het BHG te kunnen doen5. De 
Europese indicatoren zijn dus niet geschikt om de evolutie van de armoede te meten op lokaal niveau. 
Het instrument werd ontwikkeld om de verschillende lidstaten te vergelijken en hun evolutie in de tijd 
op te volgen. De weinige indicatoren die wel beschikbaar zijn voor het BHG worden zoveel mogelijk 
opgenomen in dit rapport. 

 

Voor de evaluatie van de armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn we hoofdzakelijk op 
administratieve gegevens aangewezen. Hierdoor kunnen we slechts een beperkt aantal dimensies van 
armoede meten vanuit een beperkte invalshoek, namelijk via de (financiële) ondersteuning die mensen 
in moeilijke omstandigheden, ontvangen van het OCMW en/of de sociale zekerheid.  

“OCMW’s-Cijfers zeggen niets over de evolutie van de armoede, alleen over de werking van de 
OCMW’s” (overleggroep OCMW binnen het Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, 
Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting, 18/2/2003). 

Een ander nadeel van administratieve gegevens is dat ze onderhevig zijn aan veranderingen in de 
wetgeving en aanpassingen in de sociale uitkeringen (zie hoger). 

Administratieve gegevens hebben wel het voordeel dat ze álle personen bevatten die aan een gegeven 
administratief criterium voldoen (bijvoorbeeld alle personen die door het OCMW worden gesteund)6. 
Enquêtes hebben vaak het probleem dat armen ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef 
(Adriaensens, 2003). 

De minimumuitkeringen in de vorm van het leefloon of de inkomensgarantie voor ouderen, eventueel 
aangevuld met gewaarborgde kinderbijslag, bepalen de wettelijke ondergrens om een bestaanszeker 
leven in België mogelijk te maken. Er zijn echter nog andere mogelijkheden om de grens te bepalen 
waaronder iemand als arm wordt beschouwd. In het hoofdstuk “2.3. Wat heb je nodig om waardig te 
kunnen leven?” wordt verder ingegaan op de verschillende methoden (de wettelijke, de subjectieve en 
de relatieve) om het aantal armen te berekenen. 

De verhouding tussen verschillende armoedegrenzen en de gegevens die het Observatorium voor 
Gezondheid en Welzijn van de Brusselse OCMW’s ontvangt in het kader van dit armoederapport, 
wordt voorgesteld in figuur 1. Het is duidelijk dat armoede-indicatoren op basis van OCMW-gegevens 
slechts een gedeelte van de mensen met financiële moeilijkheden in beeld brengen.  

                                                      
5 Meer hierover in het hoofdstuk “Projecten ter verbetering van armoede-indicatoren” 

6 Niet alle mensen oefenen hun rechten op bepaalde uitkering uit (zie verder). Vanuit dat oogpunt zijn 
administratieve gegevens dus ook een onderschatting van de werkelijkheid. 
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Figuur 1: Armoedegrenzen en gegevens van de OCMW’s (geïnspireerd op M. Bourgeois in: 
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn 2003, p. 15). 

Legende: 
 subjectieve armoedegrens  
 relatieve armoedegrens (armoederisicopercentage) 
 wettelijke armoedegrens (leefloon, inkomensgarantie voor ouderen) 

mensen die met minder dan het wettelijk minimuminkomen leven, zijn niet vertegenwoordigd 
in de gegevens van de OCMW’s  
positionering van de mensen die steun ontvangen van het OCMW ten opzichte van de 
verschillende armoedegrenzen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

steungerechtigden
OCMW

TOTALE BEVOLKING 

 

De oppervlakten in het schema zijn arbitrair en dus niet gebaseerd op cijfergegevens. De afstand 
tussen de relatieve, de subjectieve en de wettelijke armoedegrens is afhankelijk van de gebruikte 
methode (zie verder). 
In het gearceerde gedeelte bevinden zich de mensen die onder de wettelijke armoedegrens leven. Deze 
mensen zijn immers niet gekend door het OCMW (bijvoorbeeld illegalen, zelfstandigen met een 
inkomen lager dan het leefloon, mensen met een handicap waarvoor de uitkering lager is dan het 
leefloon, werklozen met een uitkering lager dan het leefloon,...) zolang zij geen bijkomende aanvulling 
aan hun beperkt inkomen vragen. Het aantal gerechtigden op een leefloon is afhankelijk van de criteria 
om het leefloon toe te kennen, van de bekendheid van de OCMW-hulpverlening en van het feit of 
mensen er al dan niet gebruik van maken. Een recente studie in Vlaanderen toonde aan dat een 
belangrijk aantal mensen die recht zouden hebben op een leefloon of het equivalent om allerlei 
redenen geen beroep doen op het OCMW (Nicaise & Groenez, 2002, p. 148-152).  
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33..22  DDEE  BBRRUUSSSSEELLSSEE  CCOONNTTEEXXTT  

Om de armoede-indicatoren beter te kaderen in de Brusselse context, komen eerst enkele algemene 
gegevens aan bod, zoals voorzien in de ordonnantie over het armoederapport. Eerst worden enkele 
gegevens over de Brusselse bevolking besproken, vervolgens komen de inkomsten van de gemeenten 
uit personenbelastingen en onroerende voorheffing aan bod. 

33..22..11  DDEEMMOOGGRRAAFFIIEE  

3.2.1.1 De stijging van de bevolking 
De stijging van de Brusselse bevolking sinds 1996 zet zich verder. Op 1 januari 2003 telde het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest officieel 992.041 mensen. In de eerste helft van 2003 kwamen er nog 
5.085 Brusselaars bij, dat betekent een nieuwe bewoner per 200 inwoners. De Brusselse bevolking 
groeide verhoudingsgewijs sneller dan de bevolking in Wallonië en Vlaanderen. De verklaring van 
deze groei moet gezocht worden in een netto migratieoverschot7 en regularisaties, maar ook in een 
geboorteoverschot8 (zie figuur 2). 

Figuur 2: Aandeel van natuurlijke groei, migratie en regularisatie in de stijging van de Brusselse 
bevolking9. 
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De Brusselse bevolking maakt een andere evolutie door dan de andere gewesten. De veroudering van 
de Brusselse bevolking in de jaren ’70 en ’80 is gekenterd. De andere gewesten, vooral Vlaanderen, 
kennen wel een veroudering.  

De bevolkingsgroei in Brussel situeert zich vooral bij de middelste leeftijdsklassen en de jongeren, in 
tegenstelling tot de andere twee gewesten waar vooral de bevolking ouder dan 50 jaar toeneemt. De 

                                                      
7 Netto migratieoverschot: er zijn meer immigranten zijn dan emigranten. 

8 Geboorteoverschot: er zijn meer geboorten dan sterftes. 

9 Het bevolkingscijfer wordt bovendien ook beïnvloed door administratieve veranderingen: herinschrijving, 
ambtelijke schrapping en aanpassingen aan het register. 
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continue stijging van de Brusselse bevolking sedert 1996 is voornamelijk toe te schrijven aan een 
stijging in de jongste leeftijdscategorieën. De actieve bevolking10 steeg in Brussel met 3,6 % tussen 
2001 en 2003, terwijl ze in Vlaanderen en Wallonië daalde. Dit heeft natuurlijk ook een invloed op de 
tewerkstellings- en werkloosheidsstatistieken. 

Tabel 1: Evolutie van het aandeel van de verschillende leeftijdsgroepen in de bevolking van het 
BHG en vergelijking met Vlaanderen en Wallonië. 

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaan-
deren Wallonië

  1971 1981 1991 1996 2001 2002 2003 2003 
Jongeren 0-15 19,3% 17,5% 17,4% 17,5% 18,0% 18,1% 18,2% 16,7% 18,4%
Actieve 
bevolking 15-64 64,6% 65,0% 65,1% 65,1% 65,5% 65,6% 66,0% 65,9% 64,8%

Ouderen 65-80 13,3% 13,7% 12,8% 12,5% 12,1% 11,7% 11,3% 13,5% 12,8%
Hoogbejaarden 80+ 2,8% 3,8% 4,7% 4,9% 4,4% 4,5% 4,6% 3,9% 4,0%
Totale bevolking 1.075.136 1.000.221 954.045 948.122 964.405 978.384 992.041 5.995.553 3.368.250
Bron: rijksregister 1996-2003 

 

3.2.1.2 Samenstelling van de huishoudens 

 

Figuur 3: Samenstelling van de private huishoudens per gewest, 2003. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BHG

Vlaanderen

Wallonië

alleenstaanden alleenstaanden met kinderen
koppels met kinderen
personen die geen familiekern vormen

 Bron: Rijksregister, 1/1/2003 

koppels zonder kinderen
andere

Figuur 3 toont de samenstelling van de huishoudens. Iets meer dan de helft van de Brusselse 
huishoudens bestaat uit een alleenstaande. In België is dat slechts een derde. Tussen 1991 en 2003 
bleef het aantal alleenstaande vrouwen in het BHG ongeveer constant, maar steeg het aantal 

                                                      
10 Actieve bevolking: bevolking op beroepsactieve leeftijd, namelijk van 15 tot 64 jaar 
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alleenstaande mannen met 22 %. In Vlaanderen en Wallonië steeg zowel het aantal alleenstaande 
vrouwen (respectievelijk +24 % en +15 %) als mannen (+44 %). 

Het aantal huishoudens met mensen die geen familiekern vormen11, neemt toe en bedroeg 4,6 % van 
het totaal aantal huishoudens in 2003. Dit kan een aanwijzing zijn van het feit dat het steeds moeilijker 
wordt om een betaalbare gezonde woning te vinden op de Brusselse huisvestingsmarkt, zeker voor 
alleenstaanden. Door de huurkost te delen, proberen mensen hun budget in evenwicht te houden.  

In vergelijking met 2002 nam het aandeel koppels, al dan niet met kinderen, af. Het aandeel 
alleenstaanden met kinderen nam toe. Ook dit wijst op een toenemende kwetsbaarheid van de 
huishoudens. 

De gemiddelde grootte van de huishoudens bedraagt 2,02 personen. Dit bleef constant sinds 2000. 
Gezien het grote aantal alleenstaanden, is dit lager dan in de rest van het land. 

 

3.2.1.3 Beperkingen van de gegevens van het rijksregister 
Bovenstaande informatie is gebaseerd op gegevens uit het rijksregister. Dit is de beste gegevensbron 
om de totale bevolking te kennen. Toch zijn er een aantal groepen, die meestal belangrijk zijn in het 
kader van het armoedebeleid, niet in opgenomen: 

• personen in het wachtregister. Sinds 1995 worden kandidaat-vluchtelingen in het 
wachtregister ingeschreven. Het is belangrijk de grootte van deze groep te kunnen inschatten. 
In 2002 was gemiddeld 3,4 % van de Brusselse bevolking ingeschreven in het wachtregister 
(34.601 mensen), in België was dit net iets minder dan 1 % (100.384 mensen). Binnen het 
BHG zijn er grote verschillen tussen de gemeenten. In Brussel-stad was 8,9 % van de 
bevolking ingeschreven in het wachtregister. Dit cijfer ligt hoog omdat asielzoekers die op het 
ogenblik van hun aanvraag geen vaste verblijfplaats kunnen opgeven, worden ingeschreven op 
het adres van de Dienst Vreemdelingenzaken. Sint-Joost-ten-Node (6,8 %), Schaarbeek 
(5,0 %) en Sint-Jans-Molenbeek (4,3 %) huisvesten een opmerkelijk hoog aandeel 
asielzoekers. Gemeenten in het zuidoosten van Brussel huisvesten minder dan 0,5 % 
asielzoekers; Watermaal-Bosvoorde (0,18 %), Sint-Pieters-Woluwe (0,20 %), Ukkel (0,40 %), 
Oudergem (0,40 %) en Sint-Lambrechts-Woluwe (0,48 %) (Ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, Directie Studie en Statistiek, 2003). 

In bijlage vindt u een tabel met de evolutie van het aantal asielzoekers per gemeente. Soms 
zijn er grote schommelingen waar te nemen omdat het aantal personen in het wachtregister 
ook afhankelijk is van de snelheid waarmee de dossiers worden afgehandeld. 

• tijdelijk aanwezigen met bijvoorbeeld toeristenvisums, maar ook studenten, hotelbewoners, ... 

• ‘bevoorrechte vreemdelingen’: diplomatiek en aanverwant personeel 

• illegale bevolking 

 

 

                                                      
11 Huishouden dat geen familiekern vormt: bijvoorbeeld twee mensen van gelijk of verschillend geslacht die 
officieel samenwonen, of twee broers of zussen die onder hetzelfde dak wonen. 
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33..22..22  IINNKKOOMMSSTTEENN  VVAANN  DDEE  GGEEMMEEEENNTTEENN  UUIITT  DDEE  PPEERRSSOONNEENNBBEELLAASSTTIINNGG  EENN  OONNRROOEERREENNDDEE  
VVOOOORRHHEEFFFFIINNGG  

De ordonnantie voorziet dat de inkomsten uit personenbelasting en onroerend goed per gemeente 
wordt opgenomen in dit armoederapport. Bij de eindredactie van dit rapport waren enkel de gegevens 
tot en met 2001 beschikbaar bij het Bestuur Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De gegevens van 2002 waren nog onvolledig omdat een aantal gemeenten de 
nodige informatie nog niet hadden doorgegeven aan het ministerie. Voor de interpretatie van deze 
gegevens moeten de cijfers over meerdere jaren worden beschouwd. Jaarlijkse schommelingen kunnen 
immers verklaard worden door variatie in het moment waarop de federale overheid de belastingen aan 
de gemeenten overmaakt. 

Figuur 4: Opbrengsten uit gemeentelijke belastingen 2001. 
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Opbrengst uit personenbelasting Opbrengst uit onroerende voorheffing 

 Bron: Bestuur Plaatselijke Besturen, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

De opbrengsten zijn uiteraard afhankelijk van de aanslagvoeten. In bijlage vindt u tabellen waarin het 
effect van die aanslagvoeten wordt weggewerkt. De inkomsten uit de personenbelastingen reflecteren 
de verschillen in rijkdom van de bevolking. In 2001 was de opbrengst per persoon per % aanslagvoet 
4 maal hoger in Sint-Pieters-Woluwe dan in Sint-Joost-ten-Node. De contrasten zijn nog veel groter 
bij de inkomsten uit belasting op onroerend goed omdat het aandeel kantooroppervlakte een 
belangrijke rol speelt. De opbrengst per inwoner per 100 opcentimen was 25 maal hoger in Brussel-
stad dan in Koekelberg. In totaal had Brussel-stad 3,5 maal meer inkomsten per inwoner dan Sint-
Jans-Molenbeek. 
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Gemiddeld haalden de Brusselse gemeenten in 2001 tweemaal zoveel opbrengsten uit belasting op 
onroerend goed dan uit personenbelasting. Deze opbrengsten vertegenwoordigen 27 %, respectievelijk 
12 % van de totale ontvangsten van de gemeenten. De uiterst lage opbrengsten uit personenbelasting 
in Sint-Joost-ten-Node worden gecompenseerd door de hoge opbrengsten uit onroerende voorheffing, 
aangezien er in deze gemeente heel wat kantoren zijn. De zuidoostelijke gemeenten hebben zowel een 
hoge opbrengst uit de personenbelasting als uit onroerende voorheffing. 

 

33..33  BBIIJJSSTTAANNDD  EENN  SSOOCCIIAALLEE  ZZEEKKEERRHHEEIIDD  

33..33..11  BBIIJJSSTTAANNDD  VVEERRLLEEEENNDD  DDOOOORR  HHEETT  OOCCMMWW  

                                                     

Dit 9de armoederapport behandelt de OCMW-gegevens van het jaar 2001 en 2002 voor zover de 
gegevens beschikbaar zijn. De gegevensverzameling in 2002 was niet zo eenvoudig, omdat de wet op 
maatschappelijke integratie van kracht werd op 1 oktober 2002. Dit had gevolgen voor de manier 
waarop de dossiers in de OCMW’s worden samengesteld. We vroegen aan de OCMW’s om de 
gegevens voor 2002 voor twee periodes afzonderlijk te leveren:  

• de periode van januari tot en met september 2002, toen het bestaansminimum (BM) van kracht 
was 

• de periode van oktober tot en met december 2002, toen het leefloon (LL) van kracht was. 

De termen bestaansminimum (BM) en leefloon (LL) worden zo consequent mogelijk gebruikt in dit 
rapport. Bij de bespreking van de evolutie tussen 2001 en 2002, wordt soms enkel de term leefloon 
gebruikt. Toch verwijst dit naar de overgang van bestaansminimum (BM) of equivalent 
bestaansminimum (EBM) naar het leefloon (LL) of het equivalent leefloon (ELL). 

De ruwe gegevens voor 2001 en 2002 worden in bijlage opgenomen. Voor de ‘oudere’ gegevens 
verwijzen we naar de vorige armoederapporten.  

Drie OCMW’s (Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Evere) kozen er voor om geen gegevens in te dienen 
voor 2002. Dit betekent dat de gegevens voor een derde12 van de het aantal gerechtigden op het 
leefloon en het equivalent in het BHG ontbreekt. Hierdoor wordt de verwerking van de gegevens 
complexer, vooral voor analyses over verschillende jaren, en kunnen moeilijk algemene uitspraken 
voor het jaar 2002 worden gedaan. Andere OCMW’s bezorgden hun gegevens erg laat en onvolledig. 
Voor een aantal OCMW’s vraagt de gegevensverzameling een belangrijke tijdsinvestering omdat een 
aantal gegevens manueel wordt opgezocht. Andere OCMW’s geven aan dat ze niet zeker zijn van de 
juistheid van de geleverde gegevens omdat ze onvoldoende inzicht hebben in de manier waarop hun 
informaticasysteem hun databank bevraagt. De Haalbaarheidsstudie ter verbetering van de armoede-
indicatoren voor het Brusselse armoederapport bevat een synthese van de vele problemen die zich 
stellen in verband met de kwaliteit van de gegevens voor dit armoederapport en werden pistes 
uitgewerkt om deze gegevensverzameling te verbeteren (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, 
2003). 

Op 11 februari 2004 organiseerde het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn een 
overlegvergadering rond de twee grote hoofdstukken van dit rapport: de analyse van de OCMW-
gegevens en het thema schulden en te lage inkomens. De voorlopige teksten werden voorgesteld en er 
was de mogelijkheid om opmerkingen en suggesties te geven tijdens of na deze vergadering. Deze 
vergadering werd georganiseerd op vraag van de Conferentie van Voorzitters en Secretarissen van de 
OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om betrokken te worden bij de interpretatie van de 

 
12 In december 2001 vertegenwoordigden de gerechtigden op het BM en het EBM van Brussel, Sint-Jans-
Molenbeek en Evere samen 34 % van het totaal aantal gerechtigden in het BHG. 
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gegevens. Desondanks riep de Conferentie de OCMW’s op om niet aan deze vergaderingen deel te 
nemen. Er waren vijf OCMW’s vertegenwoordigd. De opmerkingen en suggesties werden zoveel 
mogelijk verwerkt in de tekst van onderhavig rapport. 

 

3.3.1.1 Bedrag van het bestaansminimum/leefloon 
Op 1/1/2002 werd het bedrag van het bestaansminimum verhoogd met 4 %, namelijk tot € 778,21 per 
maand voor samenwonenden en alleenstaanden met kinderlast, € 583,66 voor alleenstaanden en 
€ 389,11 voor samenwonenden. 

Vanaf 1/10/2002 werd het bestaansminimum vervangen door het leefloon en werden ook de 
categorieën aangepast. Op 1/6/2003 werd het bedrag van het leefloon geïndexeerd (zie tabel 2). 

Tabel 2: Evolutie van het bedrag van het leefloon per categorie, in €. 

Bedragen opgenomen in 
de wet 

Vanaf 1/10/2002 (bij 
invoering leefloon) Vanaf 1/06/2003 Bedrag van het leefloon per 

categorie (€) 
Per jaar Per maand Per jaar Per maand Per jaar Per maand 

Samenwonend persoon 4.400,00 366,67 4.669,28 389,11 4.762,56 396,88
Alleenstaand persoon  6.600,00 550,00 7.003,92 583,66 7.143,84 595,32
Alleenstaand persoon die 
onderhoudsgeld betaalt voor 
een of meerdere kinderen of 
co-ouderschap 

7.700,00 641,67 8.171,24 680,94 8.334,48 694,54

Eénoudergezin met 
kinderlast 8.800,00 733,33 9.338,56 778,21 9.525,12 793,76

Bron: Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid 

De bijkomende verhoging met 6 % die als een van de topprioriteiten van de regering naar voren werd 
geschoven en voor 2003 werd beloofd, werd niet gerealiseerd (Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, 
Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting, p. 53). 

 

3.3.1.2 Evolutie van het aantal steuntrekkers 
Na stabilisatie eind jaren ‘90 en in het jaar 2000 (een jaar met een economische groei van 4 %), was er 
in het BHG in de loop van 2001 weer een stijging van het totaal aantal OCMW-steuntrekkers. In 
december 2001 kregen in het BHG 22.849 mensen (2,33 % van de Brusselse bevolking) een BM of 
EBM (zie tabel 9 van signalementskaart 2001 in bijlage). In de rest van het land daalde het aandeel 
steuntrekkers in de bevolking in de loop van 2001 (zie tabel 3).  

Tussen 2001 en 2002 nam het aantal gerechtigden op een EBM/ELL in het BHG af met 11 % en steeg 
het aantal leefloners met 28 %13 ten opzichte van het aantal bestaansminimumtrekkers. Dit is 
gedeeltelijk toe te schrijven aan de overschakeling van het bestaansminimum naar het leefloon op 
1 oktober 2002 (zie hoofdstuk veranderingen in de wetgeving).  

Los van de verandering in de wetgeving schatten14 we de stijging van het aantal gerechtigden op een 
leefloon of een equivalent leefloon op 6,6 %. 

                                                      
13 Berekening op basis van de 16 OCMW’s waarvoor gegevens beschikbaar zijn. 

14 Bij de bespreking van de evolutie van het aantal gerechtigden volgens huishoudenstype, wordt uitgelegd hoe 
deze schatting werd uitgevoerd. 
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Op 1/1/2003 waren er in de drie Belgische gewesten meer gerechtigden op het leefloon, dan 
gerechtigden op het bestaansminimum op 1/1/2002. Deze stijging was zeer uitgesproken in het BHG 
(van 13,4 ‰ naar 17,1 ‰) en eerder beperkt in de andere gewesten. We vermoeden dat dit verschil 
enerzijds te maken heeft met het feit dat door de versoepeling van de nationaliteitsvereisten in de 
nieuwe wet op maatschappelijke integratie in het BHG meer gerechtigden op het EBM konden 
overschakelen op het leefloon dan in de andere gewesten. Anderzijds is er een belangrijkere stijging 
van het aantal huishoudens dat een beroep doet op het OCMW in het BHG.  

Tabel 3: Aandeel gerechtigden op het BM/leefloon en het equivalent in de totale bevolking per 
gewest (pro mille). 

  
1/1/2000 

(BM en EBM) 
1/1/2001 

(BM en EBM) 
1/1/2002 

(BM en EBM) 
1/1/2003 
(leefloon) 

Brussel 14,9 13,5 13,4 17,1
Vlaanderen 4,6 4,1 3,6 4,1
Wallonië 11,7 10,3 10,0 10,7

Bestaansminimum / 
leefloon 

België 7,9 7,0 6,6 7,5
Brussel 7,0 6,8 9,8 
Vlaanderen 3,7 4,0 3,6 
Wallonië 3,1 4,0 3,9 

Equivalent 
bestaansminimum /  
equivalent leefloon 

België 3,8 4,3 4,3 
Brussel 21,9 20,3 23,2 
Vlaanderen 8,4 8,1 7,2 
Wallonië 14,7 14,3 13,9 

Totaal: 
BM / leefloon + 
EBM /ELL 

België 11,7 11,3 10,9 

Geen  
vergelijkbare 

gegevens 
beschikbaar 

Bron: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

 

De stijging van het totaal aantal steuntrekkers in het BHG in 2001 werd veroorzaakt door de stijging 
van 40 % van het aantal gerechtigden op het equivalent bestaansminimum (zie figuur 5). De stijging is 
het sterkst bij alleenstaande mannen, vooral in Brussel-stad, Molenbeek en Schaarbeek.  

Deze sterke stijging van het aantal gerechtigden op het equivalent bestaansminimum in 2001 kan 
worden verklaard door twee fenomenen: enerzijds door de regularisering van asielzoekers (op basis 
van de wet van 22/12/1999) en anderzijds door het verminderen van solidariteit binnen gezinnen van 
vreemde origine, waardoor jongeren met problemen niet meer binnen het gezin worden opgevangen, 
maar zich tot het OCMW wenden (vergadering met OCMW’s over de analyse van de OCMW-
gegevens op 11/2/2004). 

De impact van de regularisering van asielzoekers op de hulpvragen bij de OCMW’s was minder groot 
dan verwacht omdat een aantal mensen met een vrij hoge scholingsgraad een job vond en dus geen 
beroep deed op het OCMW. In Sint-Gillis deed minder dan een derde van de geregulariseerden in de 
gemeente in 2001 een beroep op het OCMW (CPAS de Saint-Gillis, 2002, p.7). De Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid probeerde een zicht te krijgen op het totaal aantal door de 
OCMW’s financieel gesteunde geregulariseerden, maar kreeg slechts van een beperkt aantal OCMW’s 
een antwoord en communiceert daarom de cijfers niet. Om het antwoord te leveren moesten de 
OCMW’s immers alle lopende dossiers openen op zoek naar de kopie van de identiteitskaart van de 
betrokkene, waarop aangegeven staat of iemand al dan niet geregulariseerd is. 

Het aantal gerechtigden op het bestaansminimum daalde lichtjes in 2001. Ook het aandeel asielzoekers 
en erkende vluchtelingen bij de steuntrekkers daalde. Vanaf 1 januari 2001 kregen nieuwe asielzoekers 
immers geen geldelijke steun meer, enkel materiële. Vier Brusselse OCMW’s organiseerden een 
lokaal opvanginitiatief (LOI) om deze mensen op te vangen. In januari 2004 ving Sint-Pieters-Woluwe 
17 mensen op in een LOI, Sint-Lambrechts-Woluwe 19, Ukkel 8 en Ganshoren 30 (gegevens van 
Fedasil). 
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Figuur 5: Evolutie van het aantal gerechtigden op het BM en EBM in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest15. 
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Bron: Signalementskaarten 

In figuur 6 wordt de evolutie van het aantal dossiers voor het bestaansminium/leefloon en het 
equivalent bestaansminimum/leefloon t.o.v. de bevolking per gemeente uitgezet (staafjes), en 
vergeleken met het gewestelijke gemiddelde (lijn met ruitjes). Het gewestelijk gemiddelde werd niet 
weergegeven voor 2002, omdat een derde van de gegevens ontbreken. 

De 19 gemeenten werden genummerd volgens het stijgend aandeel gerechtigden (dossiers) op het BM 
en het EBM, die eind december 2001 werden geteld. Het gemiddelde voor het BHG wordt vergeleken 
met dat van de andere gewesten, op basis van de gegevens van de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid (FODSS). 

In 2000 werd voor heel wat gemeenten (Brussel, Elsene, Sint-Gillis, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, 
Etterbeek, Vorst en Koekelberg) een daling van het aantal steuntrekkers vastgesteld. Dit was echter 
van korte duur, want in 2001 steeg het aandeel steuntrekkers weer. 

In Koekelberg, Schaarbeek en in Vorst steeg het aandeel steuntrekkers gevoelig in vergelijking met 
2000, maar bleef het onder het gemiddelde voor het gewest. In Molenbeek steeg het aandeel zo sterk, 
dat het hoger kwam te liggen dan in Sint-Gillis. Sint-Joost-ten-Node blijft de gemeente met het grootst 
aandeel steuntrekkers. 

Het aandeel steuntrekkers in Sint-Agatha-Berchem en Jette bevond zich in 2000 dicht bij het 
gemiddelde voor het BHG, maar in 2001 kwam Sint-Agatha-Berchem reeds op de tweede plaats en 

                                                      
15 Figuur 5 toont de evolutie van het aantal steuntrekkers volgens hun statuut. De “erkende vluchtelingen” 
hadden recht op het bestaansminimum en worden voorgesteld door een gevulde driehoek en stippenlijn. De 
“andere gerechtigden op het BM” (lege driehoek met volle lijn) zijn alle andere gerechtigden op het BM behalve 
de erkende vluchtelingen. Beide lijnen samen vormen het “totaal aantal gerechtigden op het BM”. Hetzelfde 
principe werd gehanteerd voor de gerechtigden op het equivalent bestaansminimum. Asielzoekers hebben 
gedurende de procedure van hun asielaanvraag recht op een equivalent. “Andere gerechtigden op het EBM” zijn 
alle gerechtigden, behalve de asielzoekers. 
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Jette op de 9de. In vergelijking met de andere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 
het aandeel steuntrekkers er dus gedaald. De daling in Sint-Agatha-Berchem is erg opvallend.  

De meest opvallende stijging in 2002 doet zich voor in Sint-Joost-ten-Node, Anderlecht, Schaarbeek 
en Koekelberg. In Koekelberg zette de stijging die reeds in 2001 werd waargenomen zich duidelijk 
verder in 2002. In Anderlecht wordt een stijgende trend waargenomen sinds 1997. In Sint-Joost-ten-
Node ligt het aandeel van de bevolking dat een leefloon of het equivalent ontvangt weer boven de 5 %, 
zoals in 1998 reeds het geval was. In 2002 is er in Vorst een opvallende daling van het aantal 
gerechtigden op het equivalent over alle huishoudenstypes en leeftijdsgroepen, namelijk –299 
gerechtigden (of –58 %). 

De helft van de steuntrekkers van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe zijn asielzoekers die in 
afwachting van de procedure aan de gemeente werden toegewezen (de mensen met code 207). Zij 
zorgden voor de stijging van het aantal steuntrekkers tussen 1997 en 2000, later bleef hun aantal 
constant. Deze mensen blijven afhankelijk van het OCMW zolang de asielprocedure duurt. 

Figuur 6:  Aantal gerechtigden op het BM/leefloon en het EBM/equivalent leefloon in de totale 
bevolking per gemeente en gewest. 

0

5

10

15

20

25

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

BHG Vlaanderen Wallonië België

per 1000 inwoners

 BM+EBM: 
Gegevens FOD Sociale Zekerheid 1 januari volgende jaar

leefloonBM

Opmerking: in januari 2003 ontbreken de gegevens over het equivalent leefloon. 

 25



 

 

1. Ganshoren

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners BM leefloon

2. Sint-Agatha-Berchem

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners BM leefloon

Legende 

  
EBM/equivalent 
leefloon 

  
BM/leefloon 

 
BM + 
EBM/leefloon + 
equivalent 
leefloon BHG 

3. Sint-Pieters-Woluwe

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners
BM leefloon

4. Sint-Lambrechts-Woluwe

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners BM leefloon

 26



6. Ukkel

0

10

20

30

40

50

60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners

 

5. Watermaal-Bosvoorde

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners BM leefloon

BM leefloon

Legende 

  
EBM/equivalent 
leefloon 

  
BM/leefloon 

 
BM + 
EBM/leefloon + 
equivalent 
leefloon BHG 

7. Oudergem

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners BM leefloon

8. Koekelberg

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners BM leefloon

 27



9. Jette

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners BM leefloon

10. Schaarbeek

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners BM leefloon

Legende 

  
EBM/equivalent 
leefloon 

  
BM/leefloon 

 
BM + 
EBM/leefloon + 
equivalent 
leefloon BHG 

11. Evere

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners BM leefloon

12. Anderlecht

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners BM leefloon

 

 28



13. Vorst

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners
BM leefloon

14. Elsene

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners
BM leefloon

Legende 

  
EBM/equivalent 
leefloon 

  
BM/leefloon 

 
BM + 
EBM/leefloon + 
equivalent 
leefloon BHG 

15. Brussel

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners BM leefloon

16. Etterbeek

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners BM leefloon

 

 

 29



17. Sint-Gillis

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners BM leefloon

Legende 

  
EBM/equivalent 
leefloon 

  
BM/leefloon 

 
BM + 
EBM/leefloon + 
equivalent 
leefloon BHG 

18. Sint-Jans-Molenbeek

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners BM leefloon

19. Sint-Joost-ten-Node

0
10
20
30
40
50
60

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

09
/2

00
2

12
/2

00
2

per 1000 inwoners BM leefloon

 

 

3.3.1.3 Huishoudenstype van de gerechtigden 
Vanaf 1/10/2002 wordt het moeilijk om de verschillende huishoudenstypes voor het leefloon te 
vergelijken met het vroegere bestaansminimum of met het nieuwe equivalent leefloon. Sinds de 
invoering van het leefloon wordt immers een onderscheid gemaakt tussen het leefloon voor: 

• éénoudergezinnen met kinderlast 
• alleenstaande mannen met gedeeltelijke kinderlast 
• alleenstaande vrouwen met gedeeltelijke kinderlast 
• alleenstaande mannen zonder kinderen ten laste 
• alleenstaande vrouwen zonder kinderen ten laste 
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• samenwonende mannen 
• samenwonende vrouwen 

De categorie “gezin” bestaat niet meer, omdat het recht op het leefloon geïndividualiseerd werd. Dit 
betekent dat huishoudens die vroeger één bestaansminimum kregen, nu recht hebben op één of twee 
leeflonen voor samenwonenden. De categorie “alleenstaande met gedeeltelijke kinderlast of co-
ouderschap” is nieuw (zie hoger).  

Voor het equivalent leefloon blijven de oude categorieën van toepassing. 

In december 2002 was de helft van de OCMW-steuntrekkers een alleenstaande zonder kinderen, een 
op vijf een alleenstaande met kinderen en bijna een op drie samenwonende of een referentiepersoon 
voor het gezin (deze categorie bestaat enkel nog voor het equivalent leefloon) (zie tabel 4). 

Alleenstaande mannen zonder kinderen blijven de belangrijkste groep van OCMW-steuntrekkers. In 
december 2002 was 29 % van de gerechtigden op het leefloon en 34 % van de gerechtigden op het 
equivalent leefloon een alleenstaande man.  

Tabel 4: Verdeling van gerechtigden op het leefloon en het equivalent leefloon volgens 
huishoudenstype, december 2002. 

 

Eénoudergezin 
met kinderlast 

Alleenstaande 
met gedeeltelijke 

kinderlast 

Alleenstaande 
zonder 

kinderlast 

Samen-
wonenden Gezin 

Leefloon 18% 3% 51% 28% *

Equivalent leefloon 20% * 50% 17% 13%

* categorie bestaat niet 
Bron: Signalementskaart december 2002 (3 OCMW’s onbekend) 

 

De toekenning van de nieuwe categorie “alleenstaande met gedeeltelijke kinderlast of co-ouderschap” 
gebeurt verschillend in de OCMW’s. In Sint-Joost-ten-Node en Sint-Lambrechts-Woluwe worden 
weinig (geen, respectievelijk 6) éénoudergezinnen met kinderlast geteld en veel (166, respectievelijk 
90) alleenstaanden met gedeeltelijke kinderlast (zie tabel signalementskaart 2002, deel 2 in bijlage). 
De andere OCMW’s tellen vooral éénoudergezinnen met kinderlast en zeer weinig alleenstaanden met 
gedeeltelijke kinderlast. 

Volgens de informatie uit de signalementskaart zijn 2,9 % van de gerechtigden op het leefloon 
alleenstaanden met gedeeltelijke kinderlast. De gegevens van de Federale Overheidsdienst voor 
Sociale Zekerheid geven een veel lager cijfer (0,6 %). Dit betekent dat er nog gesleuteld moet worden 
aan de manier waarop deze categorie wordt geregistreerd en geteld, vooraleer de informatie 
betrouwbaar is. Volgens de gegevens van de FODSZ wordt het statuut “alleenstaande met 
gedeeltelijke kinderlast” zeer weinig toegepast en het minst in het BHG. Deze nieuwe categorie is een 
aanpassing van de wetgeving aan de realiteit. Waarschijnlijk zal het in de toekomst meer toegepast 
worden (vergadering met OCMW’s over de analyse van de OCMW-gegevens 11/2/2004). 
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Tabel 5:  Vergelijking van de informatie uit de signalementskaart en de Federale 
Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid inzake wettelijke categorieën op het leefloon. 

Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaanderen Wallonië 

Bron Signalementskaart FOD SZ FOD SZ FOD SZ 

Eénoudergezin met kinderlast 18,4% 20,7% 20,2% 22,4%
Alleenstaande met gedeeltelijke kinderlast of 
co-ouderschap 2,9% 0,6% 0,8% 1,2%
Alleenstaande zonder kinderlast 51,2% 49,1% 47,7% 46,3%
Samenwonenden 27,6% 29,6% 31,2% 30,1%
Bron: Signalementskaart december 2002 (3 OCMW’s onbekend), Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid januari 2003 

(toestand gekend op 5/9/2003) 

 

Omwille van de verandering van categorieën in 2002, bestuderen we eerst de evolutie van de 
verschillende huishoudenstypes tot 2001 aan de hand van figuur 7 en 8. 

De evolutie was erg verschillend bij gerechtigden op het BM en het EBM. Terwijl het aantal 
alleenstaanden bij de gerechtigden op het BM sterk daalde, steeg het bij de gerechtigden op het EBM. 
De gegevens in de signalementskaart laten niet toe na te gaan om welke alleenstaanden het precies 
gaat. We weten wel dat aandeel van de leeftijdsgroepen tussen 30 en 50 jaar belangrijker werd bij de 
gerechtigden op het EBM.  

Het aantal alleenstaande mannen daalde tussen 1994 en 2000, maar steeg in 2001 tot het niveau van 
1994 door de stijging van het aantal alleenstaande mannen bij de gerechtigden op het EBM. 

Sinds 1995 steeg het totaal aantal alleenstaande vrouwen met kinderen dat afhankelijk is van OCMW-
steun met de helft. Het is zeer moeilijk om deze groep vrouwen onafhankelijk te maken van OCMW-
steun omwille van de zogenaamde bijstandsval, die nog sterker is dan de werkloosheidsval. Zij hebben 
immers een aantal bijkomende voordelen die werklozen niet hebben: verhoogd kindergeld, gunstig 
tarief voor het openbaar vervoer en energie, tussenkomst in gezondheidskosten, ... (vergadering met 
OCMW’s over de analyse van de OCMW-gegevens 11/2/2004).  
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Figuur 7: Evolutie van het aantal gerechtigden op het bestaansminimum volgens 
huishoudenstype.  
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 Bron: Signalementskaarten 1996-2001. Verwerking: BOGW 

 

Figuur 8: Evolutie van het aantal gerechtigden op het equivalent bestaansminimum volgens 
huishoudenstype. 
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Aan de hand van de evolutie van het aantal gerechtigden per huishoudenstype kan de stijging van het 
aantal gerechtigden ten gevolge van de overgang van het bestaansminimum (2001) naar het 
leefloon (2002) geschat worden (zie tabel 6).  
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Tabel 6:  Schatting van de stijging van het aantal gerechtigden op het 
bestaansminimum/leefloon ten gevolge van de invoering van de wet op 
maatschappelijke integratie in het BHG16. 

 december 2001 december 2002 

 BM EBM Leefloon Equivalent 
leefloon 

Geschat aantal 
gerechtigden op 

het leefloon 
Alleenstaanden 4.878 3.076 5.724 2.751 5.20317

Samenwonenden 1.158 890 3.086 957 1.15818

Gezin 837 794 - 711 1.84019

Totaal samenwonenden 
en gezin 1.995 1.684 3.086 1.668 2.998

Eénoudergezin met 
kinderlast 1.851 1.393 2.058 1.086 2.15820

Alleenstaande met 
gedeeltelijke kinderlast 
of co-ouderschap 

 - - 322 -  - 

Totaal alleenstaanden 
met kinderen 1.851 1.393 2.380 1.086 2.158

Algemeen totaal 8.724 6.153 11.190 5.505 10.359
Geschatte evolutie 14.877 15.864 
Bron: Signalementskaarten 2001-2002 (gegevens voor 3 OCMW’s ontbreken) 

 

De effectieve cijfers voor het leefloon in december 2002 liggen heel wat hoger dan wat verwacht werd 
op basis van bovenstaande berekening. De OCMW’s veronderstellen dat zonder verandering in de 
wetgeving het aantal gerechtigden op het EBM verder zou zijn gestegen en het aantal gerechtigden op 
het BM verder zou zijn gedaald (vergadering met OCMW’s over de analyse van de OCMW-gegevens 
11/2/2004). We kunnen dus enkel een schatting maken van de evolutie van beide vormen van steun 
samen. Na correctie voor de nieuwe wetgeving schatten we de stijging van het totaal aantal 
gerechtigden op het leefloon of het equivalent op 6,6 %. 

 

                                                      
16 De tabel bevat de absolute cijfers van de 16 OCMW’s (ongeveer 66 % van de gerechtigden) waarvoor 
gegevens over de beide jaren beschikbaar waren, dus niet voor Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Evere.  
17 Ten gevolge van de versoepeling van de nationaliteitseisen, wordt verondersteld dat de daling van het aantal 
gerechtigden op het EBM/ELL bij benadering een stijging van een gelijk aantal dossiers bij het BM/leefloon kan 
verklaren. Het geschat aantal gerechtigden op het leefloon = BM  2001 + (ELL 2002 – EBM 2001) 

18 Het geschat aantal gerechtigden op het leefloon = BM 2001, aangezien geen daling bij ELL/EBM 

19 Ten gevolge van de individualisering van het recht, werd de categorie gezin afgeschaft. Men zou het dubbele 
aantal dossiers bij samenwonenden kunnen verwachten. Dit is een echter een overschatting omdat in sommige 
gevallen slechts één leefloon voor het huishouden overblijft.  
Het geschat aantal gerechtigden op het leefloon = (BM  2001 + (ELL 2002 – EBM 2001))*2 

20 Het geschat aantal gerechtigden op het leefloon = BM  2001 + (ELL 2002 – EBM 2001) 
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3.3.1.4 Leeftijd van de gerechtigden 
In 2002 was bijna 1/4 van de gerechtigden op het leefloon jonger dan 25 jaar (zie figuur 9) Het bedrag 
van de wachtuitkering voor alleenstaande schoolverlaters (jonger dan 21 jaar) ligt lager dan het bedrag 
van het leefloon, waardoor een deel van deze jongeren voor bijkomende steun bij het OCMW 
aankloppen.  

Bij de gerechtigden op het equivalent leefloon vormen de dertigers de belangrijkste groep. Voor beide 
groepen (LL en ELL) is de helft jonger dan 35 jaar.  

Hoewel 65-plussers in principe recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO), hebben er 
336 recht op een leefloon en 124 op een ELL in een Brussels OCMW. Meestal gaat het om een 
voorschot op een IGO. Sommige gerechtigden op het ELL hebben geen recht op een IGO, zoals 
mensen met een vreemde nationaliteit die op oudere leeftijd naar België komen en in eerste instantie 
door hun kinderen worden opgevangen. Na twee jaar hebben deze ouderen recht op OCMW-steun, 
indien ze niet meer kunnen rekenen op de directe en totale steun van hun kinderen (vergadering met 
OCMW’s over de analyse van de OCMW-gegevens 11/2/2004). 

Figuur 9: Gerechtigden op OCMW-steun per leeftijd in december 2002. 
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Bron: Signalementskaart 2002 (3 OCMW’s ontbreken) 

 

Tussen 2000 en 2001 daalde het totaal aantal gerechtigden op het bestaansminimum in alle 
leeftijdsklassen, behalve bij de 60-64-jarigen en de 65-plussers. Voor de OCMW’s waar het totaal 
aantal gerechtigden op het bestaansminimum toenam, was dat vooral in de leeftijdsgroep 18-25 jaar 
(Anderlecht, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Watermaal-Bosvoorde). 

De stijging van het aantal gerechtigden op het bestaansminimum/leefloon tussen 2001 en 2002 deed 
zich voor in alle leeftijdsgroepen, maar voor meer dan de helft bij de 18-34 jarigen. Toch daalde het 
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aandeel gerechtigden op het leefloon jonger dan 25 onder de kaap van 25 % (van 25,2 % naar 
23,4 %21). Het is opvallend dat het aantal 65-plussers met de helft toenam22. 

 

3.3.1.5 Financiële steun 
Er werd reeds aangetoond dat het aantal gerechtigden op het bestaansminimum/leefloon en het 
equivalent gevoelig steeg tussen 2000 en 2002. De meeste OCMW’s signaleren dat de belangrijkste 
groei van het aantal hulpvragen (en van de werklast) zich voordoet bij de financiële hulp buiten het 
leefloon en equivalent leefloon. Gegevens hierover zijn slechts beperkt in de signalementskaart 
opgenomen23 (zie tabel 7) en blijken moeilijk vergelijkbaar omdat de OCMW’s de vraag verschillend 
invullen24.  

Aangezien er meestal geen subsidie verbonden is aan deze hulpverlening door het OCMW - financiële 
hulp moet immers voor het grootste gedeelte worden gedragen door het OCMW zelf - is het aantal 
statistieken die de OCMW’s hierover (kunnen) verzamelen erg beperkt. Voor sommige OCMW is het 
niet duidelijk op welke manier het informaticasysteem dit cijfer juist berekent. Daarom hebben ze 
twijfels bij de kwaliteit van hun eigen gegevens (vergadering met OCMW’s over de analyse van de 
OCMW-gegevens 11/2/2004). 

                                                      
21 Het is moeilijk conclusies te trekken uit deze evolutie, aangezien in 2001 het OCMW van Sint-Jans-
Molenbeek 30 % leefloongerechtigden jonger dan 25 jaar telde en het OCMW van Brussel 18 %. De jongeren uit 
deze OCMW’s maakten 28 % uit van het totaal aantal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het cijfer voor 
2002 zijn deze OCMW’s niet vertegenwoordigd. Voor Evere waren er in 2001 noch in 2002 gedetailleerde 
cijfers naar leeftijd. 

22 De cijfers in de signalementskaart zijn onvoldoende gedetailleerd om na te gaan in hoeverre de stijging in de 
verschillende leeftijdsgroepen verklaard kan worden door de veranderingen ten gevolge van de nieuwe wet op 
maatschappelijke integratie. 
23 Vraag C2 van de signalementskaart vraagt het “totaal aantal gerechtigden op een financiële steun (uitgenomen 
de gerechtigden op het leefloon of het equivalent leefloon en de begeleide personen zonder geldelijke bijstand)” 

24 De meeste informaticasystemen laten niet automatisch antwoord op de vraag toe. Het vraagt dus een grote 
tijdsinvestering van de OCMW’s om de gegevens correct te verzamelen. Sommige OCMW’s beschikken enkel 
over informatie over het totale budget dat wordt gespendeerd aan financiële steun. Het is zo onmogelijk te 
bepalen hoeveel mensen financiële steun genoten (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, 2003). 
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Tabel 7: Evolutie van het aantal gerechtigden op een financiële steun (uitgenomen de 
gerechtigden op het bestaansminimum/leefloon of het equivalent 
bestaansminimum/leefloon en de begeleide personen zonder geldelijke bijstand). 

 Gegevens voor het gehele jaar 200225 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1 jan - 
30 sept.

1 okt. - 
31 dec.

Anderlecht - 1.232 1.064 1.279 1.018 1.098 1.059 1.066 903
Oudergem 443 458 520 121 144 114 87 70 30
Sint-Agatha-Berchem 81 42 121 17 78 156 150 257 134
Brussel 1.211 - 101 5.281 4.949 4.625 4.497 - -
Etterbeek 185 117 523 516 549 386 434 415 237
Evere 606 992 1.109 1.131 1.255 200 - - -
Vorst 925 952 1.094 304 - - - - -
Ganshoren 152 173 135 97 85 119 153 141 -
Elsene 111 119 55 62 42 700 1.019 874 903
Jette 177 185 - 482 699 738 640 589 221
Koekelberg 52 52 52 62 98 112 - - -
Sint-Jans-Molenbeek 661 779 834 922 912 1.248 687 - -
Sint-Gillis 1.742 1.805 1.691 1.751 1.696 1.817 1.812 1.895 1668
Sint-Joost-ten-Node 394 418 446 442 557 617 738 644 769
Schaarbeek 815 984 1.087 1.133 1.298 1.015 1.042 130 -
Ukkel 1.804 515 235 508 557 764 996 - -
Watermaal-Bosvoorde 15 80 96 9 103 88 111 54 -
Sint-Lambrechts-Woluwe 112 102 109 134 119 205 138 403 475
Sint-Pieters-Woluwe 286 277 261 235 292 483 - - -

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - - - 14.486 - - - - -

Bron: Signalementskaarten 1995-2002 

Voor Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Gillis en Ukkel wordt een stijging 
waargenomen van het aantal mensen die financiële steun ontvangen. 

 

3.3.1.6 Aandeel nieuwe steuntrekkers 
Tot nog toe is er weinig geweten over de mobiliteit van de mensen die afhankelijk zijn van OCMW-
steun. Hoe lang blijven ze afhankelijk, wat zijn de redenen waarom ze al dan niet snel een uitweg 
vinden, werden ze reeds geholpen door een ander OCMW,…? Veel interessante vragen kunnen 
momenteel moeilijk beantwoord worden. In het vorige rapport deden we een poging om een beeld te 
schetsen over de uitstroom van gerechtigden26. Met de gegevens voor 2001 en 2002 was het 
onmogelijk deze oefening verder te zetten. 

Het is een belangrijke uitdaging om bij de vernieuwing van de signalementskaart een longitudinale 
opvolging van de steuntrekkers te voorzien. Het OCMW van Sint-Gillis probeert via de invoering het 
“parcours d’intégration” intern een zicht te krijgen op de (mogelijke) mobiliteit van haar steuntrekkers. 

                                                      
25 De cijfers voor de twee perioden kunnen niet opgeteld worden, omdat het mogelijk is dat eenzelfde persoon 
zowel in de eerste als in de tweede periode financiële steun buiten het BM/leefloon ontving. 

26 We deden deze oefening aan de hand van de antwoorden op vraag 6 naar de duur van de OCMW-steun. 
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De signalementskaart levert informatie over het aandeel nieuwe gerechtigden op het BM/leefloon of 
het equivalent ten opzichte van het totaal aantal gerechtigden27. Met veel reserves omtrent de kwaliteit 
van de informatie, proberen we de gegevens in onderstaande tabel 8 te interpreteren. 

 

Tabel 8: Aandeel nieuwe gerechtigden op het bestaansminimum/leefloon of het equivalent ten 
opzichte van het totaal aantal gerechtigden. 

 Gegevens voor het gehele jaar 2002 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1 jan –
30 sept.

1 okt. –
31 dec.

Anderlecht - 75% 49% - 34% 35% 36% 31% 18%
Oudergem 33% 34% 36% - 32% 51% 70% 88% 80%
Sint-Agatha-Berchem 46% 53% 43% 57% 59% 54% 81% 54% 70%
Brussel 45% 26% 26% 26% 24% 21% 23% - -
Etterbeek 31% 33% 36% 31% 43% 33% 28% 46% 16%
Evere 44% 49% 50% 50% 37% 27% - - -
Vorst 63% 44% 68% - - - - - -
Ganshoren 74% 69% 40% 37% 51% 45% 33% 29% 27%
Elsene 23% 20% 21% 21% 18% 15% 21% 20% 34%
Jette - - 25% - 54% 53% 62% 44% 54%
Koekelberg 65% 62% 61% 60% 48% 11% 10% - -
Sint-Jans-Molenbeek 44% 41% 38% 41% 38% 33% 24% - -
Sint-Gillis 33% 29% 36% 31% 30% 34% 33% 31% 30%
Sint-Joost-ten-Node 35% 33% 33% 21% 32% 26% 37% 34% 35%
Schaarbeek 34% 51% 50% 50% 51% 28% 34% 29% 9%
Ukkel 48% - - - - 5% 5% - -
Watermaal-Bosvoorde - 76% 42% 37% 44% 66% 40% 26% 27%
Sint-Lambrechts-Woluwe 18% 33% 24% 28% 24% 42% 22% 18% 19%
Sint-Pieters-Woluwe 61% 50% 40% 40% 64% 48% 44% 35% 44%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 39% 37% 35% 29% 34% 30% 29% 29% 24%

Totaal aantal gerechtigden 
gedurende het jaar (met 
extrapolatie 
voor ontbrekende cijfers) 

29.634 30.864 32.743 31.358 31.976 30.505 33.017 - -

Bron: signalementskaarten 1995-2002 

 

Het aandeel nieuwe gerechtigden op het BM/leefloon of het equivalent in het totaal aantal 
steuntrekkers daalde over de gehele periode 1995-2002 van 39 % tot 29 %. De cijfers zijn erg 
verschillend tussen de OCMW’s en worden natuurlijk mee bepaald door de evolutie van het totaal 
aantal gerechtigden. Wanneer de stijging van het totaal aantal steuntrekkers gepaard gaat met een 
daling van het aandeel nieuwe steuntrekkers (bijvoorbeeld in 1996, 1997, 2001 of over de volledige 
periode 1995-2001), kan men veronderstellen dat de stijging van het aantal steuntrekkers verklaard 
wordt door een verminderde uitstroom. Dit betekent dat de OCMW’s het, ondanks de vele 
inspanningen, steeds moeilijker hebben om mensen te helpen te (her)integreren. In het geval van 
asielzoekers die de procedure moeten afwachten, kan het OCMW de mensen niet onafhankelijk 
maken. 

                                                      
27 Vraag C. 
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Voor een aantal OCMW’s fluctueren de cijfers sterk. Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn 
beschikt niet over voldoende gedetailleerde gegevens die dit verklaren. Voor de OCMW’s met een 
laag aantal gerechtigden kan een kleine verandering in absolute cijfers een grote schommeling in 
relatieve cijfers veroorzaken. 

 

3.3.1.7 Socioprofessionele inschakeling 
Dat de activering van leefloners een steeds belangrijkere beleidsdoelstelling wordt, valt af te leiden uit 
het aantal maatregelen die worden ontwikkeld om socioprofessionele inschakeling mogelijk te maken, 
evenals uit de cijfers in verband met deze maatregelen.  

De meest gekende maatregel voor socioprofessionele inschakeling van mensen die afhankelijk zijn 
van OCMW-steun is art. 60§7 en art. 61 van de OCMW-wet. Daarnaast bestaan ook 
doorstromingsprogramma’s (DSP-contracten), het activa-plan, sociale inschakelings-initiatieven 
(SINE), invoeginterim, subsidies voor begeleiding en opleiding/omkadering (Vereniging van de Stad 
en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2003). In dit rapport beperken we ons tot de 
bestaande gegevensbronnen.  

Eerst worden de gegevens uit de signalementskaarten28 over art. 60§7 en art. 61 behandeld, nadien de 
informatie over het programma socioprofessionele inschakeling in samenwerking met de BGDA. 

 Art. 60§7 en art. 61 

Het aantal mensen dat via art. 60§7 of via art. 61 wordt tewerkgesteld, steeg jaarlijks in de periode 
1996-2002 (zie tabel 9). De stijging van aantal contracten versnelde in 2000 en 2002. De toepassing 
van deze maatregelen verschillen tussen de OCMW’s.  

                                                      
28 De signalementskaart bevat vragen over verschillende aspecten van socioprofessionele inschakeling, namelijk 
tewerkstelling, bijzondere contracten en beroepsopleiding. Geen enkele vraag wordt door alle OCMW’s 
beantwoord. Enkel voor tewerkstelling via art. 60§7 en art. 61 zijn er voldoende antwoorden om een tabel in 
deze tekst te rechtvaardigen. Voor de andere, partiële, gegevens verwijzen we naar de ruwe gegevens per 
OCMW in de signalementskaarten in bijlage. 
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Tabel 9: Tewerkstelling via Art. 60§7 en Art 61, evolutie van het aantal contracten per OCMW. 

 Gegevens voor het gehele betrokken jaar 200229 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1 jan - 
30 sept 

1 okt - 
31 dec. 

Anderlecht 28 70 79 77 99 108 118 95
Oudergem 6 8 13 24 31 28 22 24
Sint-Agatha-Berchem 4 15 27 36 40 34 47 38
Brussel 84 111 118 129 157 215 - -
Etterbeek 45 51 45 58 60 58 102 102
Evere 12 16 19 24 19 12 - -
Vorst 34 39 - - - 87 81 89
Ganshoren 41 38 18 39 37 18 43 26
Elsene 78 89 120 99 100 215 150 150
Jette 15 27 52 59 83 37 29 10
Koekelberg 0 3 4 5 3 7 8 9
Sint-Jans-Molenbeek 46 63 54 58 82 106 - -
Sint-Gillis 44 51 75 88 132 148 155 137
Sint-Joost-ten-Node 16 21 17 20 22 45 64 64
Schaarbeek 145 64 162 172 177 183 63 36
Ukkel 110 75 60 61 110 105 68 68
Watermaal-Bosvoorde 11 10 17 17 21 18 18 13
Sint-Lambrechts-Woluwe 4 9 11 13 8 10 - 21
Sint-Pieters-Woluwe 8 13 29 37 35 34 35 29
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 731 773 920 1.016 1.216 1.468 572 504
Bron: signalementskaarten 1995-2002  

 

 OCMW-programma van de BGDA 

Met ondersteuning van het Sociaal Europees Fonds, objectief 3, werd er een nauwe samenwerking 
inzake socioprofessionele inschakeling opgezet tussen de OCMW’s en de BGDA, het zogenaamde 
“OCMW-programma van de BGDA”.  

Het aantal deelnemers aan het OCMW-programma van de BGDA verdrievoudigde in 8 jaar tijd (zie 
tabel 10). De deelnemers vormen een selectie van het publiek dat door het OCMW wordt begeleid in 
het kader van socioprofessionele inschakeling. Hun profiel verschilt dan ook van het profiel van het 
totale groep.  

Tabel 10: aantal deelnemers aan het OCMW-programma van de BGDA. 

Jaar 1994 1995 1996 1997 1998 1999 200030 2001 2002 

Aantal 2.478 3.661 4.513 4.919 5.123 6.138 5.545 6.500 8.158 

Bron: BGDA 

In haar activiteitenverslag voor het Sociaal Europees Fonds, geeft de BGDA aan dat de problemen 
waarmee het doelpubliek te kampen heeft, steeds complexer worden: 

                                                      
29 De cijfers voor de twee perioden kunnen niet opgeteld worden, omdat het mogelijk is dat eenzelfde persoon 
zowel in de eerste als in de tweede periode tewerkgesteld was. 

30 In dit jaar startte de BGDA de registratie via extranet. 
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• Mensen die gelijktijdig met verschillende problemen kampen (financiële problemen, 
huisvestingsproblemen, langdurig inactief, lage scholing, juridisch verleden, scheiding, ...), 
riskeren sneller af te haken. Daarom is het belangrijk dat ze goed begeleid worden. 

• Laaggeschoolde alleenstaande vrouwen met kinderen kunnen enkel een job vinden als 
schoonmaakster of in de horeca. Deze sectoren hebben zeer flexibele uren. Het is onmogelijk 
voor deze vrouwen om opvang te vinden voor hun kinderen. 

• Heel wat jongeren tussen 18 en 25 jaar hebben afgehaakt op school. Zij moeten snel aan het 
werk kunnen, maar toch ook de nodige vorming krijgen. 

• Veel vreemdelingen behaalden een diploma in hun land van herkomst, maar dit heeft geen 
waarde in België. Zij moeten een job aanvaarden die niet overeenkomt met hun kwalificaties. 

Van de 8.158 deelnemers aan het OCMW-programma van de BGDA in 2002 waren er 6.716 (82 %) 
ingeschreven als werkzoekenden op 31/1/2003. Een vierde van de deelnemers is jonger dan 25 jaar, 
63 % is tussen 25 en 45 jaar en 12 % is ouder dan 45 jaar. Er zijn ongeveer evenveel mannen als 
vrouwen ingeschreven. 

Eén op drie heeft de Belgische nationaliteit, 5 % is een vreemdeling uit de Europese Unie, 39 % is 
vreemdeling van buiten de Europese Unie, 9 % is vluchteling, 7 % is kandidaat-vluchteling en voor 
6 % is het statuut onduidelijk of moet het nog geregulariseerd worden. Het aandeel vreemdelingen van 
buiten de Europese Unie stijgt terwijl het aandeel Belgen daalt. 

De verdeling naar studieniveau is als volgt:  

14 %  lager onderwijs of minder 
23 %  lager secundair onderwijs 
23 %  hoger secundair onderwijs 
11 % hoger onderwijs 
20 % andere (waaronder mensen met een niet erkend diploma) 
8 % onbekend. 

Het parcours voor professionele inschakeling bestaat uit meerdere fasen: 

• 3,5 % van de deelnemers bevond zich op 31/12/2002 in een overgangsfase met specifieke 
begeleiding 

• fase 1: definitie van een project voor socioprofessionele inschakeling en voorbereiding voor 
de inschakeling: 18 % van de deelnemers  

• fase 2: pré-vorming (basisvorming): 12 % van de deelnemers 
• fase 3: kwalificatie (verdere vorming): 27 % van de deelnemers 
• fase 4: tewerkstelling: 28 % van de deelnemers 
• 12,5 % verliet het programma. 

58 % van de tewerkstelling gebeurt via art. 60§7, 19 % via een contract van onbepaalde duur, 14 % via 
een contract van bepaalde duur, 5 % via deeltijds werk, 2 % via een interimcontract, 1 % via art. 61 en 
1 % wordt zelfstandige. 

11 % van de acties31 die werden geregistreerd, geven aan dat de mensen afhaakten. De BGDA 
registreerde bovendien de oorzaak ervan: 

 39 %  omwille van administratieve redenen (verhuis, ...) 

                                                      
31 De BGDA beschikt niet over gegevens per persoon, enkel over gegevens per actie. Eén persoon kan aan 
verschillende acties deelnemen. In totaal werden voor de 8.158 personen die deelnamen aan het programma 
11.966 acties gerealiseerd. 
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 24 %  omdat ze niet meer aan de criteria van het programma voldoen 

22 % omdat ze administratief weer in orde zijn voor het ontvangen van een 
werkloosheidsuitkering 

 15 %  omwille van sociale redenen (ziekte, familiale problemen, ...) 

 

33..33..22  IINNKKOOMMEENNSSGGAARRAANNTTIIEE  VVOOOORR  OOUUDDEERREENN  ((IIGGOO))  

Ouderen32 die niet over voldoende middelen beschikken, hebben recht op een IGO. Tussen 2001 en 
2002 is er in het BHG een stijging van 8,6 % van het aantal gerechtigden. Voor België bedraagt de 
stijging 9,7 %. Een deel van deze stijging kan verklaard worden door de individualisering van het 
recht. Ook in de volgende jaren zal een gedeelte van de stijging op dezelfde manier verklaard kunnen 
worden omdat het aantal gerechtigden op het IGO langzaam uitdooft (zie hoofdstuk veranderingen in 
de wetgeving). 

Tabel 11: Evolutie van het aantal ouderen die een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een 
gewaarborgd inkomen voor bejaarden ontvangen. 

IGO + gewaarborgd 
inkomen Bevolking ouder dan 65 

Aandeel gerechtigden in 
de bevolking ouder  

dan 65 
Gemeente 

 
2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 

Anderlecht 1.000 1.099 1.142 16.259 16.186 16.077 6,2% 6,8% 7,1%

Oudergem 167 185 180 5.915 5.887 5.782 2,8% 3,1% 3,1%

Sint-Agatha-Berchem 172 187 189 3.794 3.764 3.745 4,5% 5,0% 5,0%

Brussel 1.958 2.125 2.172 19.442 19.255 19.052 10,1% 11,0% 11,4%

Etterbeek 510 544 536 6.065 6.003 5.925 8,4% 9,1% 9,0%

Evere 298 321 324 5.917 5.870 5.927 5,0% 5,5% 5,5%

Vorst 449 515 525 7.715 7.681 7.630 5,8% 6,7% 6,9%

Ganshoren 263 279 280 4.965 4.961 4.925 5,3% 5,6% 5,7%

Elsene 798 825 852 10.016 9.902 9.717 8,0% 8,3% 8,8%

Jette 431 484 484 8.177 8.149 8.085 5,3% 5,9% 6,0%

Koekelberg 201 222 226 2.851 2.829 2.785 7,1% 7,8% 8,1%

Sint-Jans-Molenbeek 867 1.025 1.046 10.957 11.000 11.018 7,9% 9,3% 9,5%

Sint-Gillis 709 751 770 4.884 4.822 4.776 14,5% 15,6% 16,1%

Sint-Joost-ten-Node 399 432 432 2.010 2.010 1.983 19,9% 21,5% 21,8%

Schaarbeek 1.262 1.351 1.348 13.747 13.515 13.314 9,2% 10,0% 10,1%

Ukkel 653 695 689 14.843 14.815 14.729 4,4% 4,7% 4,7%

Watermaal-Bosvoorde 185 174 173 4.846 4.816 4.818 3,8% 3,6% 3,6%
Sint-Lambrechts-
Woluwe 354 382 378 9.519 9.435 9.364 3,7% 4,0% 4,0%

Sint-Pieters-Woluwe 248 268 261 7.612 7.619 7.614 3,3% 3,5% 3,4%
Brussels Hoofdstedelijk  
Gewest 10.924 11.864 12.007 159.534 158.519 157.266 6,8% 7,5% 7,6%

België 91.715 100.614 100.219 1.729.735 1.746.392 1.762.390 5,3% 5,8% 5,7%
Bron: Rijksdienst voor Pensioenen en Rijksregister, NIS. Berekeningen: BOGW 

                                                      
32 De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) kan momenteel vanaf 63 jaar worden toegekend, aan zowel mannen 
als vrouwen. Die leeftijd wordt 64 jaar op 1 januari 2006 en 65 jaar op 1 januari 2009. 
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Omwille van de individualisering van het recht, is het zinvol om het aantal gerechtigden te vergelijken 
met de totale bevolking van 65 jaar en ouder en niet met de huishoudens (zoals in het vorige 
armoederapport). Op 1 januari 2003 was 7,6 % van de Brusselse en 5,7 % van de Belgische 65-
plussers afhankelijk van een minimumuitkering. In Sint-Joost-ten-Node was dat meer dan 1 op 5. Ook 
in Sint-Gillis, Brussel en Schaarbeek was het aandeel erg hoog (zie tabel 11). In de zuidoostelijke 
gemeenten is slechts 3 à 4 % van de ouderen afhankelijk van deze minimumuitkering. 

 

33..33..33  TTOOTTAAAALL  AAAANNTTAALL  MMEENNSSEENN  DDIIEE  LLEEVVEENN  VVAANN  EEEENN  MMIINNIIMMUUMMUUIITTKKEERRIINNGG  

Figuur 10: Aandeel van de bevolking dat afhankelijk is van een minimumuitkering in 200133. 
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33 Voor Ukkel en Evere is het aantal personen ten laste onbekend. 
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We berekenen het totaal aantal mensen dat moet leven van een minimumuitkering door de volgende 
groepen samen te tellen: de personen die een BM/LL of een EBM/ELL ontvangen, de personen ten 
laste van deze steuntrekkers en de ouderen die een GIB of een IGO ontvangen. Eind 2001 waren in 
totaal 49.949 mensen afhankelijk van een minimumuitkering, dat is 5,1 % van de (officiële) Brusselse 
bevolking. Dat is een lichte stijging in vergelijking met 2000. Figuur 10 geeft aan dat dit aandeel en de 
verhouding tussen de verschillende groepen steuntrekkers, erg verschilt van gemeente tot gemeente. 

De figuur bevestigt de ruimtelijke dualiteit binnen het Brussels gewest. In de centrum-gemeenten is 
het aandeel van de bevolking dat afhankelijk is van een minimumuitkering hoger dan het Brussels 
gemiddelde. In het zuidoosten is het aandeel het laagst, en de andere gemeenten scoren net onder het 
gemiddelde. 

Het hoge aandeel van het GIB of IGO in Ganshoren wordt verklaard door het feit dat 24,3 % van de 
inwoners van Ganshoren ouder is dan 65 jaar, dat is het hoogste in het gewest. In Sint-Joost-ten-Node 
is het aandeel ouderen in de totale bevolking het laagst, namelijk 9,1 %. Toch is het aandeel ouderen 
met een inkomensgarantie ten opzichte van de totale bevolking hoog omdat 21,8 % ouderen in Sint-
Joost-ten-Node met een minimuminkomen moet rondkomen. 

Voor 2002 zijn niet alle gegevens beschikbaar en kunnen geen uitspraken worden gedaan voor het 
gewest. Figuur 11 toont de evolutie van de bevolking die afhankelijk is van een minimumuitkering 
tussen 2001 en 2002 voor de gemeenten waarvoor alle gegevens beschikbaar zijn. 

De evolutie wordt uiteraard mee bepaald door de overgang van het bestaansminimum naar het 
leefloon. Het aandeel gerechtigden op de Inkomensgarantie voor Ouderen bleef in alle gemeenten vrij 
constant tussen 2001 en 2002. 

In de meeste gemeenten van de tweede kroon, behalve in Sint-Pieters-Woluwe, is er een lichte stijging 
van het aandeel mensen dat moet leven met een minimuminkering. Het aandeel blijft echter beperkt tot 
3 % van de totale bevolking, behalve in Jette.  

In de centrumgemeenten ligt het aandeel hoger en is de evolutie zeer verscheiden. In Vorst, Elsene, 
Etterbeek en Sint-Joost-ten-Node is er een lichte daling. De daling in Sint-Joost-ten-Node is volledig 
toe te schrijven aan de daling van het aantal personen ten laste. In Etterbeek daalde het aandeel van de 
4 categorieën. De daling in Vorst is het gevolg van een serieuze daling van het aantal gerechtigden op 
het equivalent leefloon. 

In Anderlecht, Schaarbeek en Sint-Gillis is er een stijging. In 2002 bedroeg het aandeel van de 
bevolking dat afhankelijk is van een minimumuitkering in Sint-Gillis bijna 10 %, dat is zelfs hoger 
dan in Sint-Joost-ten-Node. De stijging in Sint-Gillis en Schaarbeek heeft te maken met de stijging van 
het aantal gerechtigden op het leefloon en het aantal personen ten laste. De stijging in Anderlecht is 
volledig toe te schrijven aan de stijging van het aantal leefloongerechtigden.  
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Figuur 11: Aandeel van de bevolking dat afhankelijk is van een minimumuitkering: evolutie 
2001-2002.    
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33..33..44  VVEERRHHOOOOGGDDEE  TTEERRUUGGBBEETTAALLIINNGG  VVAANN  HHEETT  ZZIIEEKKEENNFFOONNDDSS  

In voorgaande figuren en tabellen werd het aantal mensen die in armoede leven geschat op basis van 
het aantal mensen dat moet rondkomen met het wettelijke minimuminkomen. De gegevens van de 
Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid over de gerechtigden op een verhoogde terugbetaling van het 
ziekenfonds, geeft eveneens een indicatie van het aantal mensen met een beperkt inkomen, maar 
omvat meer personen dan de gerechtigden op een minimumuitkering34.  

Op 1 januari 2003 kwamen 87.313 Brusselaars in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming 
van de verzekering voor geneeskundige verzorging, dat is 11,2 % van de meerderjarige bevolking. De 
evolutie van het aantal gerechtigden is verschillend naargelang de categorie waartoe ze behoren (zie 
figuur 12).  

Figuur 12: Belastingsplichtigen die recht hebben op een verhoogde tussenkomst van de 
rverzekering voor geneeskundige verzo ging. 
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34 Het is zeer moeilijk om deze gegevens van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid te vergelijken met 
gelijkaardige gegevens van andere bronnen.  
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Tussen 2001 en 2002 steeg het totaal aantal gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming met 
2,7 %, en bleef in 2003 ongeveer op hetzelfde niveau. De toename is enerzijds het gevolg van de 
stijging van het aantal OCMW-steuntrekkers, dat op zijn beurt werd beïnvloed door de verandering in 
de wetgeving in 2002. Ook de schommelingen bij de gerechtigden op een inkomensgarantie voor 
ouderen kunnen te maken hebben met de veranderingen in de wetgeving. Anderzijds valt de sterke 

’s heeft 
waarschij aantal 65-plussers. Ten slotte is ook een 
schommeling waar te nemen bij de gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor gehandicapten 
wordt verleend. 

33..44  DDEE  LLEEVVEENNSSOOMMSSTTAANNDDIIGGHHEEDDEENN  VVAANN  KKIINNDDEERREENN  

Voorgaande gegevens laten niet toe in te schatten hoeveel kinderen in een huishouden met een beperkt 
inkomen moeten opgroeien. Voorlopig kan enkel via gegevens over de kinderbijslag worden ingeschat 
hoeveel kinderen in een huishouden met financiële moeilijkheden opgroeien, namelijk via de 
verhoogde en de gewaarborgde kinderbijslag. Ook deze indicatoren onderschatten de werkelijke 
situatie, ze meten het minimaal aantal kinderen dat in moeilijke omstandigheden leeft. Kinderen uit 
huishoudens die geen beroep (kunnen) doen op deze maatregels worden immers niet in het cijfer 
opgenomen. 

Het stelsel van de Gewaarborgde Gezinsbijslag werd ingevoerd in 1971 voor die gezinnen die geen 
recht hebben op kinderbijslag in een ander stelsel. De kinderen moeten ten laste zijn van een 
natuurlijke persoon die in België verblijft en waarvan het inkomen het toegelaten plafond niet 
overschrijdt. 

Gerechtigden op een BM/leefloon, hebben recht op de Gewaarborgde Gezinsbijslag voor de kinderen 
die ze ten laste hebben. Vreemdelingen ingeschreven in het vreemdelingenregister kunnen er geen 
beroep op doen, dus gerechtigden op het equivalent leefloon ook niet. 

Figuur 13: Evolutie van de verhouding tussen het aantal rechtgevende kinderen in het stelsel van 
de gewaarborgde kinderbijslag en het aantal jongeren van 0 tot 19 jaar. 
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Bron: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (gegevens op 31/12/1996 tot en met 31/12/2001), Rijksregister 
(gegevens op 1/1/1997 tot en met 1/1/2002) 

Op 31 december 2002 waren er in het BHG 5.336 rechtgevende kinderen op gewaarborgde 
kinderbijslag. Dat is 17 % meer dan het jaar voordien en 36 % van het totaal aantal rechtgevende 
kinderen in het land. Het aandeel kinderen dat recht geeft op gewaarborgde kinderbijslag ten opzichte 
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van het totaal aantal 0-19-jarigen, bedraagt 2,3 % in het BHG, dat is 8 maal hoger dan in Vlaanderen 
en 3,5 maal hoger dan in Wallonië (zie figuur 13). Dit geeft aan in welke mate de kinderen van het 

ies komt (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, 2002, p. 50). Sindsdien werden 
hierover geen recentere cijfers per gewest vrijgegeven. 

lse baby’s wordt geboren in een huishouden zonder inkomen uit arbeid (zie tabel 12). Ze 
hebben meer dan 2 maal zoveel kans om te sterven tijdens hun eerste levensjaar dan kinderen die 

 uit arbeid in het huishouden  
(2002). 

inkomen uit arbeid inkomen uit arbeid 
 

inkomens uit arbeid 

BHG zijn achtergesteld ten opzichte van de kinderen in het land en hoe de kloof steeds groter wordt. 

Statistieken over de verhoogde kinderbijslag leveren ook interessante informatie over de 
economische situatie waarin kinderen opgroeien. In het 8ste armoederapport werd reeds aangetoond dat 
30 % van de Brusselse huishoudens met kinderen verhoogd kindergeld ontvingen eind 2002 en dat 
slechts 60 % van de kinderen in het BHG in een huishouden leefde waar een inkomen uit 
arbeidsprestat

De analyse van de gegevens uit statistische formulieren voor geboorte en sterfte, geeft aan in welke 
mate de kinderen reeds in hun eerste levensjaar worden geconfronteerd met sociale ongelijkheid. 1/4 
van de Brusse

geboren worden in een huishouden met twee inkomens (zie figuur 14).  

Tabel 12: Verdeling van de geboorten volgens het aantal inkomens

 Huishoudens zonder Huishoudens met één Huishoudens met twee

% van de geboorten 25 % 37 % 38 %

Bron: Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. Berekening: Edwige Haelterman 

Figuur 14: Infantiele sterfte35 volgens het aantal inkomens uit arbeid in het huishouden,  
1998-2002. 
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 Bron: Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. Berekening: Edwige Haelterman 

                                                      
35 Infantiele sterfte is het aantal kinderen overleden voor hun eerste verjaardag in verhouding tot het aantal 
levende geboorten (uitgedruikt voor 1000 geboorten). 

 49



33..55  HHEETT  IINNKKOOMMEENN  VVAANN  DDEE  BBRRUUSSSSEELLSSEE  HHUUIISSHHOOUUDDEENNSS  

tussen 1999 en 2000, maar maakte het jaar nadien een sprong van 7 % (zie figuur 15). Sint-Joost-ten-
Node, Sint- illis en Schaa eller dan het Brusselse gem
klein stukje van hun achte ol eru
Jette en Sint-Agatha-Berch inde ddel
gemeenten van het gewest (Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe) groeide het gemiddeld inkomen per 

or het BHG. Sint-Joost-ten-Node blijft het laagste gemiddeld inkomen van
land hebben, het is 2,2 maal kleiner dan dat van Sint-Pieters-Woluwe. 

Tussen 2000 en 2001 steeg het gemiddeld netto belastbaar inkomen36 per aangifte in het BHG met 
3,3 %. Dat is net iets minder dan het Belgische gemiddelde. Vlaanderen ging er sterker op vooruit 
(+3,8 %) en Wallonië minder (+2,7 %). 

Het gemiddeld inkomen per inwoner steeg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slechts met 3 % 

G
 

rbeek groeiden zelfs sn
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em was de stijging m

iddelde en haalden een 
it. Ook in Ganshoren, 
de. In de twee rijkste 

enbeek liep verder acht
r groot dan het gemi

inwoner sneller dan vo  het 

Figuur 15: Het gemiddeld inkomen per inwoner per gemeente, evolutie 2000-2001. 
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 Bron: NIS, Fiscale statistieken 

                                                      
36 De huishoudens met een inkomen beneden het belastbaar minimum zijn niet vertegenwoordigd in de fiscale 
statistieken. Bovendien wordt ook geen rekening gehouden met inkomens die vrijgesteld zijn van belastingen 
(zoals kinderbijslag), belastingsaftrekken, inkomens uit onroerend goed en belastingontwijking (Ministerie van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2003, 79). 
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Op 1/1/2002 bedroeg het leefloon voor een alleenstaande met kinderen 42 % van het gemiddeld 
inkomen in België (figuur 16). Voor alleenstaanden was dit 31,5 % van het gemiddeld inkomen, voor 
samenwonenden was dit de helft van het bedrag voor alleenstaanden (21 %). Dit is een lichte stijging 
in vergelijking met de jaren voordien, aangezien vanaf januari 2002 een verhoging met 4 % werd 
toegekend. 

Figuur 16: Evolutie van het bedrag van de uitkeringen voor het BM/leefloon, vergeleken met het 
gemiddeld inkomen in België. 
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In het Nationaal Actieplan voor Sociale Inclusie (NAPincl) worden verschillende indicatoren 
opgenomen in verband met het inkomen. Slechts één monetaire indicator is beschikbaar voor het 
BHG, namelijk het aantal mensen met afbetalingsmoeilijkheden. In 2002 was 6,7 % van de Brusselse 
meerderjarige bevolking geregistreerd bij de kredietcentrale voor particulieren van de Nationale Bank. 

, in de provincies Luik (6,9 %), Namen (6,9 %) en Henegouwen (8,0 %) 
lag dit aandeel hoger, in de andere provincies lager. Het tweede deel van onderhavig rapport behandelt 

et thema schulden en een te laag inkomen. Hierin wordt uitgelegd waarom deze indicator slechts een 

 

33..66  TTEEWWEERRKKSSTTEELLLLIINNGG  EENN  WWEERRKKLLOOOOSSHHEEIIDD  

Tussen 1997 en 2001 kende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een betrekkelijk gunstige conjunctuur 
met een positieve evolutie van de werkgelegenheid, zowel op het niveau van de ondernemingen als op 
dat van de arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd kende de werkloosheid een zekere terugval (BGDA, 2003). 

In België bedroeg dit 5,0 %

h
beperkt gedeelte van de schuldenproblematiek in kaart brengt. Aangezien het thema schulden nauw 
verbonden is met het beperkte inkomen, komen de analyse van de inkomens en uitgaven van de 
Brusselaars op basis van de huishoudensbudgetenquête en een bespreking van de verschillende 
methoden om het minimale budget te bepalen om waardig te leven aan bod in het tweede deel van dit 
rapport. 
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Toch is dit niet louter positief nieuws voor de strijd tegen armoede. Mensen die in armoede leven, 
leggen de nadruk op het grote verschil tussen werknemers met een statuut dat hen toelaat een toekomst 
uit te bouwen (overeenkomst van onbepaalde duur, met anciënniteit, socioprofessionele mobiliteit), en 
anderzijds werknemers met een statuut dat onvoldoende zekerheid biedt om een toekomst te kunnen 
uitbouwen (werknemers met een overeenkomst van bepaalde duur, uitzendkrachten, werknemers met 
een onzekere job, ...) en dus minder efficiënt om uit de armoede te geraken.  

Bijna één arbeidsplaats op twee wordt ingenomen door een werknemer met een diploma van het hoger 
onderwijs. Dit hoge kwalificatieniveau op de Brusselse arbeidsmarkt is tevens merkbaar bij de 
Brusselse werkende beroepsbevolking aangezien 43,5 % van de werkende Brusselaars hogere studies 
heeft gevolgd (BGDA, 2003, p. 149). De grote concentratie aan hooggeschoolde arbeidsplaatsen trekt 
bovendien heel wat pendelaars aan. In 2001 werden slechts 45 % van de jobs ingevuld door 
Brusselaars. Ongeschoolde arbeid wordt zeldzaam. De lager gekwalificeerde Brusselse werknemers 
zijn bovendien oververtegenwoordigd in sectoren die gevoelig zijn voor economische 
conjunctuurschommelingen zoals de bouw, de handel en de horeca. 

De activiteitsgraad van de Brusselse bevolking ligt onder het nationaal gemiddelde. De activiteitsgraad 
van de hogere leeftijdsklassen is hoger in het BHG dan in de andere gewesten. Dit kan verklaard 
worden door de sterk tertiaire structuur37 van de economie, het opleidingsniveau dat hoger is in 
vergelijking met de andere twee gewesten en de maatregelen die verband houden met het vervroegd 
uittreden uit de arbeidsmarkt die minder worden aangewend in Brussel dan in de andere gewesten. Het 
feit dat vrouwen uit de hogere leeftijdsklassen meer vertegenwoordigd zijn in de Brusselse 
werkgelegenheid dient in verband te worden gebracht met sociofamiliale factoren: de 
oververtegenwoordiging van alleenstaande vrouwen in het BHG verklaart deels deze sterkere band 
met de arbeidsmarkt (BGDA, 2003, p. 149). Voor de jongere leeftijdsklasssen ligt de activiteitsgraad 
in Brussel wel lager dan in de andere gewesten. 

Sinds midden 2001 is de werkloosheid weer fors gestegen. In 2003 oversteeg de Brusselse 

zoekenden heeft een vreemde nationaliteit (30,5 % heeft geen Europese nationaliteit). 
Werkzoekenden uit landen van buiten de Europese Unie worden vaak geconfronteerd met het 

robleem van discriminatie bij de aanwerving. Naturalisatie verandert niets aan deze discriminatie, 
idingsin nningen zijn voor hen een minder grote troef dan bij Belgen. Inactiviteitsduur lijkt de 

eraken (BGDA, 2003).  

werkloosheidsgraad de kaap van de 20 %, tegenover een nationaal gemiddelde van 11,9 %.  

De voornaamste kenmerken van de Brusselse werkloosheid zijn relatief constant gebleven (BGDA, 
2003, p. 150). De Brusselse werkloosheid treft veel laaggeschoolden. Ongeveer 65 % van de niet-
werkende werkzoekenden heeft een diploma lager dan het hoger secundair onderwijs. De jongeren zijn 
in grote mate het slachtoffer van de werkloosheid. Zij kennen een werkloosheidsgraad van 33 %. Eén 
op vier van de werkloze schoolverlaters heeft een studieniveau dat lager is dan het hoger secundair 
onderwijs. Bijna een op drie van de schoolverlaters is na 1 jaar nog steeds werkzoekend. De 
werkloosheidsgraad bij jongeren is in alle 19 gemeenten hoger dan 20 %, tot zelfs 40 % in Sint-Joost-
ten-Node en Sint-Jans-Molenbeek. Een groot aantal werklozen is ingeschreven voor arbeidersfuncties 
(55 %). De werkloosheid is meer een mannelijke aangelegenheid dan elders. Een belangrijk deel van 
de werk

p
ople spa
meest discriminerende factor om uit werkloosheid te g

Over zwartwerk bestaan geen gegevens, toch is dit belangrijk voor de Brusselse arbeidsmarkt. 
Zwartwerk komt niet enkel voor bij mensen die in armoede leven, doch zij worden er het meest door 
uitgebuit. Het systeem van de dienstencheques wordt helaas weinig toegepast in het BHG. 

Het Nationaal Actieplan voor Sociale Inclusie (NAPincl) bevat heel wat indicatoren over 
tewerkstelling en arbeid. Twee indicatoren worden afgeleid uit de arbeidskrachtenenquête en zijn ook 
beschikbaar voor het BHG; namelijk de toegang van migranten tot de werkgelegenheid en het aandeel 
                                                      
37 In de tertiaire sector (de dienstensector) blijft men gemakkelijker tot oudere leeftijd werken dan in de 
secundaire sector. 
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personen die leven in een huishoudens zonder betaald werk (Bestuur van Informatie en Studiën, 2003, 
p. 59-61).  

De toegang van migranten tot de werkgelegenheid is het meest problematisch in Wallonië. In het BHG 
is er een verschil van 25,9 % tussen de werkloosheidsgraad van de niet-EU bevolking in vergelijking 
met de EU-bevolking. Bij de niet-EU-vrouwen ligt het werkloosheidspercentage 35 % hoger dan bij 
EU-vrouwen. Het verschil is veel groter bij de vrouwen dan bij de mannen (21 %). 

Figuur 17: Verschil in werkloosheidsgraad tussen de bevolking van vreemde, niet  
EU-nationaliteit en de bevolking van EU nationaliteit naar geslacht, in 2002. 
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 Bron: Bestuur van Informatie en Studiën, 2003, p. 59 

Figuur 18: Aandeel personen (van 0 tot 65 jaar) die leven in een huishoudens zonder betaald 
werk, in 2002. 
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 Bron: Bestuur van Informatie en Studiën, 2003, p. 61 
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Voor de tweede indicator scoort het BHG wel veel zwakker dan de twee andere gewes
 (26,9 %) van de Brusselaars woont in een huishouden zonder betaald werk. Dat is

ten. Meer dan 
een vierde  meer dan 
het dubbele van Vlaanderen (13,3 %). 

33..77  OONNDDEERRWWIIJJSS  

Het grote struikelblok voor heel wat jongeren in hun zoektocht naar werk is de beperkte scholing. Veel 
jongeren haken af voor ze een diploma hebben. Daardoor verhoogt hun kans om in armoede terecht te 
komen of hebben ze minder kans om eruit te geraken. Onderwijs op maat van de Brusselse jongeren is 
daarom een zeer belangrijk instrument voor de preventie van armoede. De vier Brusselse overheden38 
hebben weinig onderwijsbevoegdheden. Ze moeten er echter in slagen van de Franse en Vlaamse 
Gemeenschap degelijk onderwijs af te dwingen voor hun bevolking om meer armoede en uitsluiting in 
de toekomst te vermijden. 

Het NAPincl bevat een aantal indicatoren in verband met onderwijs die ook voor het BHG berekend 
kunnen worden (Bestuur van Informatie en Studiën, 2003, p. 94-102). Inzake opleidingsniveau van de 
volwassen bevolking scoort het BHG niet slecht in vergelijking met de andere gewesten (figuur 19). 
Maar wanneer we de verschillende leeftijdsgroepen beschouwen (figuur 20), wordt duidelijk dat de 
jongste leeftijdsgroep (20-29-jarigen) en in mindere mate de 30-39-jarigen veel meer laaggeschoolden 
tellen dan in de andere gewesten. In de oudste leeftijdsgroep scoren de Brusselaars beter dan de andere 
gewesten.  

Figuur 19: Aandeel personen met een laag opleidingsniveau in de volwassen bevolking  
(20-64 jaar) naar geslacht, 2001. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Vlaanderen Wallonië België

%

mannen vrouwen

 Bron: Arbeidskrachtenenquête, Steunpunt WAV 

                                                      
38 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse  
Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie.  
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Figuur 20: Aandeel personen met een laag opleidingsniveau in de volwassen bevolking  
(20-64 jaar) naar leeftijd, 2001. 
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33..88  HHUUIISSVVEESSTTIINNGG  

In het vorige armoederapport werd uitvoerig ingegaan op de huisvestingscrisis in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en op de relatie tussen armoede en huisvesting. De belangrijkste problemen 
zijn de hoge prijs en de slechte kwaliteit van de woningen. 

Verschillende bronnen geven aan dat de huur- en koopprijzen spectaculair blijven stijgen en dat het 
en arme Brusselaar om nog een plaats op de woningmarkt te 

verwerven. 

Figuur 21 toont de spreiding van de gemiddelde huurprijzen per gemeente. De gemiddelde huurprijzen 
liggen hoger in het BHG dan in de rest van het land. Slechts 21,3 % van de woningen heeft een 
huurprijs lager dan € 243, in België is dat 29,7 %. Sinds de socio-economische enquête in 2001 zijn 
deze prijzen zeker nog verder gestegen. De gemeenten werden gesorteerd volgens het aandeel 
woningen in de goedkoopste categorie. De mensen die in armoede leven, hebben dus weinig keuze 
inzake de gemeente waar ze willen wonen. Het hoge aandeel goedkope woningen in Watermaal-
Bosvoorde heeft te maken met het hoge aandeel sociale woningen (16,7 % t.o.v. 8,1 % in het BHG). 

20,3 % van de huurwoningen in het BHG is duurder dan € 496 per maand. In Sint-Pieters-Woluwe is 
meer dan de helft van de woningen zo duur, in Sint-Lambrechts-Woluwe, Ukkel en Oudergem is dat 
ongeveer 40 % van de woningen. 

De Brusselse prijzen zijn ook hoger dan die van de andere grote steden in het land. In de Waalse 
steden is het grootste aandeel goedkope woningen te vinden (zie figuur 21). In Antwerpen en Gent zijn 
verhoudingsgewijs meer goedkope huurwoningen (minder dan 248 euro of 10.000 frank) beschikbaar 
dan in het Vlaams Gewest in zijn geheel. Ook in Charleroi en Luik treffen we meer goedkope 
huurwoningen aan dan in het Waals Gewest in zijn geheel. 

zeer moeilijk wordt voor de gemiddelde 
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Figuur 21: Maandelijkse huurprijs zonder bijkomende kosten van particuliere woningen in de 
Brusselse gemeenten en de Belgische steden en gewesten. 
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minder dan € 247,89 van  € 247,89 tot € 495,78 van € 495,79 tot € 743,67 
van € 743,68 tot € 991,56 € 991,57 of meer
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Het probleem van de hoge woningprijzen gaat gepaard met het probleem van de kwaliteit van de 
woningen. De socio-economische enquête van 2001 geeft een beeld van de huidige situatie en maakt 

Figuur 22 toont de evolutie van het aandeel woningen zonder klein comfort ten opzichte van het totaal 
aantal woningen. Klein comfort staat voor het hedendaagse basiscomfort. Het betekent de 
aanwezigheid van privé-toilet en badkamer of douche. Mettertijd zijn de comfortnormen verbeterd en 
de verschillen in comfort tussen de sociale klassen verkleind.  

In 2001 hadden 9 % van de Brusselse woningen geen klein comfort. Dat is minder dan in 1991 (15 %), 
maar nog onaanvaardbaar hoog. In Charleroi en Luik was de situatie in 1991 vergelijkbaar met die in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar in 2001 scoren deze steden nog slechter dan het BHG. De 
Vlaamse grote steden maakten wel een grote stap vooruit. 

De gemeenten met een relatief goede score in 1991 maakten weinig extra vooruitgang. De 
centrumgemeenten maakten de grootste vooruitgang. In Sint-Gillis halveerde het aantal woningen 
zonder basiscomfort! Toch scoort deze gemeente nog steeds zeer zwak in vergelijking met de rest van 
het gewest.  

De socio-economische enquête is de meest volledige gegevensbron die voor dit thema bestaat omdat 
het de enige bron is waarbij de hele bevolking wordt bevraagd. Een beperking van deze enquête is dat 
enkel informatie over officieel bewoonde particuliere woningen wordt verzameld. Enkel mensen die 
ingeschreven zijn in het rijksregister worden bevraagd. Bovendien is een relatief hoog aandeel 
antwoorden onbekend. Hierdoor wordt het aandeel woningen zonder klein comfort waarschijnlijk 
onderschat. De hele problematiek van uitbuiting van mensen op de huisvestingsmarkt wordt hierdoor 
uiteraard niet zichtbaar. 

 

het mogelijk de evolutie sinds de volkstelling van 1991 na te gaan.  
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Figuur 22: Evolutie van het aandeel woningen zonder basiscomfort (privé-toilet en badkamer of 
douche). 
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 Bron: Socio-economische enquête 2001 en Volkstelling 1991 

Het Nationaal Actieplan voor sociale inclusie (NAPincl) bevat ook indicatoren over huisvesting. 
Aangezien de indicatoren in verband met sociale huisvesting worden afgeleid uit administratieve 
gegevens kan het BHG vergeleken worden met de andere gewesten (Bestuur van Informatie en 
Studiën, 2003, p. 66-67). 

De eerste NAP-indicator meet de verhouding tussen het aantal sociale huurwoningen in verhouding 
tot het aantal private huishoudens39. Het BHG (8,2 %) scoort beter dan de rest van het land (6,3 %), 
maar de volgende indicator toont aan dat dit nog ruim onvoldoende is. 

De tweede NAP-indicator meet de verhouding tussen het aantal huishoudens op wachtlijsten voor 
een sociale huurwoning in verhouding tot het aanbod van sociale woningen. In 2000 bedroeg dit 
92,5 % voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat betekent dat er bijna evenveel mensen op de 
wachtlijst stonden dan dat er sociale woningen zijn in het gewest. Tot 2001 moesten we rekening 
houden met het feit dat een groot aantal huishoudens zich bij meerdere maatschappijen inschreef om 
hun kansen op een sociale woning te verhogen. Intussen werd in het BHG het systeem van 
meervoudige inschrijving ingevoerd zodat er in principe geen dubbeltellingen meer voorkomen. In 
                                                      
39 De NAP-indicator meet de verhouding tussen het aantal sociale woningen en het aantal private huishoudens. 
Deze indicator ligt iets hoger dan het aandeel sociale woningen in het totaal aantal woningen, zoals vermeld in 
het volgende hoofdstuk van dit rapport. 
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2003 registreerde de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 23.814 huishoudens op de

Molenbeek-Saint-Jean 74,9

Watermaal-Bosvoorde 130,8 136,8 125,3 144,4 134,3
Sint-Lambrechts-Woluwe 100,9 130,1 93,5 131,1 113,9
Sint-Pieters-Woluwe 121,9 145,8 11

Gent 86,7 111,4 91,5 112,1 100,4
Charleroi 70,7 92,1 72,1 98,8 83,4
Luik 76,3 87,5 76,8 102,7 85,8
Bron: NIS, socio-economische enquête 2001 

Niet enkel de woning is bepalend voor het dagelijks leven van mensen die in armoede leven, ook de 
leefomgeving is er belangrijk. In de socio-economische enquête 2001 werden alle Belgen bevraagd in 
verband met hun tevredenheid over hun leef- en woonomgeving. Op basis van dit subjectief gegeven 

 
wachtlijst, waardoor de indicator zakt naar 60 %. Ook dit aangepaste cijfer geeft duidelijk aan dat er 
onvoldoende sociale woningen zijn om aan de vraag te beantwoorden. 

Een vierde van de huishoudens op de wachtlijst hebben een inkomen uit arbeid, een vierde is 
werkloos, een vierde is afhankelijk van OCMW-steun en een vierde heeft een uitkering (pensioen, 
handicap, mutaliteit) of geen inkomen. 5,7 % van de huishoudens staat 3 jaar of langer op de 
wachtlijst. 983 huishoudens (4 %) kregen in 2003 een woning toegewezen. 

33..99  LLEEEEFF--  EENN  WWOOOONNOOMMSSTTAANNDDIIGGHHEEDDEENN  

Tabel 13: Tevredenheidsindex in verband met de leef- en woonomstandigheden. 

 
Lucht-

kwaliteit 
Netheid van 

de buurt Rust Uitzicht van 
de gebouwen 

Globale 
tevreden-

heids-index 

België 113,4 123,8 107,2 124,5 117,2
Vlaams Gewest 118,4 131,0 113,3 128,0 122,7
Waals Gewest 113,7 117,6 104,2 121,2 114,2
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 84,0 103,0 81,6 114,8 95,9
Anderlecht 80,4 96,0 76,0 106,4 89,7
Oudergem 103,3 125,3 101,7 129,0 114,8
Sint-Agatha-Berchem 97,2 117,3 94,3 121,5 107,6
Brussel 72,4 92,6 72,8 106,9 86,2
Etterbeek 77,7 94,3 81,2 111,0 91,1
Evere 85,8 113,3 73,3 115,9 97,1
Vorst 79,5 94,2 79,6 112,9 91,6
Ganshoren 93,3 120,0 88,7 122,9 106,2
Elsene 76,7 95,6 81,5 113,8 91,9
Jette 95,6 113,8 89,6 120,2 104,8
Koekelberg 76,1 103,0 71,8 107,7 89,7

90,4 70,2 102,0 84,4
Sint-Gillis 64,7 83,4 66,4 100,9 78,9
Sint-Joost-ten-Node 57,1 72,7 53,6 83,3 66,7
Schaarbeek 68,6 86,3 68,4 104,9 82,1
Ukkel 101,4 119,8 98,5 132,8 113,1

1,1 147,5 131,6
Antwerpen 79,3 107,1 87,0 112,7 96,5
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berekende het NIS een tevredenheidsindex40. Een index onder de 100 betekent dat de uitgesproken 
ontevredenheid groter is dan de uitgesproken tevredenheid.  

Voo specten rust en kwaliteit van de lu

luchtkwaliteit. Binnen het gewest hebben 11 gemeenten een index beneden 100. De 

ur 23). Dit be
en. d

Men zegt wel eens dat de mensen altijd klagen, maar uit deze grote bevraging van de ganse bevolking 

eer misnoegde inwoners. 
Daardoor is het BHG het enige gewest met een tevredenheidsindex lager dan 100 (zie tabel 13). 

ral de a cht zijn er problematisch. 35 % van de Brusselse 
huishoudens lijdt onder lawaai en geluidsoverlast, terwijl 30 % een onvoldoende geeft voor 

gemeenten in de 
zuidrand en in de noordwestelijke rand scoren wel goed. Hoe hoger het aandeel steuntrekkers in de 
gemeente, hoe lager de tevredenheid figu tekent dat de meest kwetsbare m

e minst aangename woonomgevin m

 

redensheidsindex versus eel OCM euntrek n de bev . 

blijkt dat er toch een pak méér Belgen tevreden dan ontevreden zijn over de aspecten netheid en 
uitzicht van de gebouwen in de buurt. De modale Belg is iets minder te spreken over de luchtkwaliteit 
en de rust, maar ook voor deze twee aspecten ligt het aantal enthousiaste huishoudens hoger dan het 
aantal misnoegde huishoudens (NIS, 2003). In de steden zijn er echter m

sindex (
g terechtko

ensen in 

Figuur 23: Tev  aand W-st kers i olking
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Bron: NIS, socio-economische enquête 2001, sign 0alementskaart 20 1 

 

33..1100  MMAAAATTSSCCHHAAPPPPEELLIIJJKKEE  IINNTTEEGGRRAATTIIEE  EENN  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIEE    

ationaal Actieplan voor sociale incl (NAPincl) bevat een aantal indicatore rband m
pelijke integratie en participatie. Aangezien  aspecten  deze ind  bereken

n op basis van de gezondheidsenquête van 200 unnen die  voor h G word
pecten scoort het BHG zwakker dan het Belgische gemiddelde, 

maar beter dan het Waalse Gewest.  

                                                     

Het N usie n in ve et 
maatschap drie  van icator d 
worde 1, k  ook et BH en 
berekend. Voor elk van deze drie as

 
40 Tevredenheidsindex= 1 + %zeer tevreden - % niet tevreden 
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Tabel 14: Indicatoren van het Belgische NAPIncl in verband met maatschappelijke integratie en 
participatie. 

 België 
Brussels 

Hoofdstedelijk 
Gewest 

Vlaams 
Gewest 

Waals 
Gewest 

Beperkte omvang van het sociale netwerk: 
% van de personen van 15 jaar en ouder 
zegt minder dan 3 goede vrienden of 
kennissen te hebben 

15,7 17,4 13,8 19,5 

Zwakke instrumentele sociale ondersteuning: 
% van de personen van 15 jaar en ouder die 
niet kunnen rekenen op buren, familie of 
vrienden om te helpen in geval van 

13,2 15,7 11,1 17

onverwachte nood 

,2 

Zwakke functionele sociale ondersteuning:  
% van de personen van 15 jaar en ouder die 
niet kunnen genieten van een kwalitatief 
hoogstaande ondersteuning, d.w.z. een sociale 
omgeving die een geheel van rollen kan spelen. 

8,7 9,3 7,1 11,9 

Bron: Gezondheidsenquête 2001 

De drie indicatoren in verband met maatschappelijke integratie worden beïnvloed door het 
opleidingsniveau. In het BHG zegt 12 % van de personen met een diploma hoger onderwijs een 
beperkt sociaal netwerk te hebben, bij personen met een lagere opleiding is dat 19 à 24 %. 

Het niveau van instrumentele sociale ondersteuning daalt in functie van het opleidingsniveau. 26 % 
van de personen zonder diploma gaf aan een zwakke instrumentele sociale ondersteuning te genieten, 
tegen 13 % in de groep met een diploma van het hoger onderwijs.  

Ook de functionele sociale ondersteuning daalt in functie van het opleidingsniveau. 11 à 14 % van de 
personen zonder diploma gaf aan een zwakke functionele sociale ondersteuning te genieten, tegen 5 % 
in de groep met een diploma van het hoger onderwijs (Gezondheidsenquête 2001). 

33..1111  GGEEZZOONNDDHHEEIIDD  

Gezondheid is een zeer belangrijk thema in de strijd tegen de armoede. Dit jaar het zal Observatorium 
e gezondheid van de Brusselaars uitgeven, 

waarin ook de relatie tussen sociale ongelijkheid en gezondheid aan bod komt. In onderhavig 
rmoederapport wensen we enkel de twee indicatoren te vernoemen die zijn opgenomen in het 

naal Actieplan voor sociale inclusie (NAPincl).  

De tweede beschikbare gezondheidsindicator in het Nationaal Actieplan voor sociale inclusie is een 
maat voor de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. De indicator meet het aandeel mensen dat in 
een huishouden leeft waar de referentiepersoon en/of enige ander lid van het huishouden in het 
voorbije jaar gezondheidszorgen heeft moeten uit- of afstellen om financiële redenen. In 2001 
verkeerde 23 % van de Brusselaars in deze situatie. Dat is meer dan het dubbele van het gemiddelde 
voor het land (10 %) (Gezondheidsenquête 2001). 

voor Gezondheid en Welzijn een nieuw rapport over d

a
Natio

In 2002 bedroeg het aantal nieuwe gevallen van actieve tuberculose 42,6 per 100.000 inwoners in het 
BHG. Dat is 4,5 maal meer dan in Vlaanderen (9,4) en Wallonië (9,8) (VRGT, 2002). Tuberculose 
treft vooral mensen die in zeer slechte omstandigheden leven. Het hoge aantal in het BHG wordt mee 
beïnvloed door de centrumfunctie van de hoofdstad, waardoor de meest fragiele bevolkingsgroepen 
worden aangetrokken en door de immigratie uit landen met een hoge prevalentie van tuberculose. 
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33..1122  CCOONNCCLLUUSSIIEE::  IISS  DDEE  AARRMMOOEEDDEE  IINN  BBRRUUSSSSEELL  TTOOEEGGEENNOOMMEENN??  

 Steeds meer Brusselaars leven met een te laag inkomen om waardig te leven 

a een stabilisering van de armoedecijfers eind ja , wi di ee  
toename van het aantal mensen dat in armoede leeft.  

Te veel Brusselaars missen een stabiele job en bijgevolg een menswaardig inkomen dat hen toelaat om 
ngrijke impact op de andere dimensies van de armoede 

dat afhankelijk is van een minimumuitkering (van het OCMW of een 
tussen 2000 en 2001. Eind 2001 kregen in het Brussels 

bestaansminimum of het equivalent. In totaal waren bijna 
MW-uitkering n inkomens tie voor ren, dat i

evolking. 

We schatten dat het aantal huishoudens dat een leefloon of een equivalent leefloon ontvangt tussen 
ri 2003 was 7,6 % van de Brusselse 65-plussers afhankelijk 

 meerderjarige bevolking kwam in aanme  voor een
ekering voor geneeskundige verzorging. In 2003 oversteeg d

 %. Deze cijfers geven een indicatie van het minimum 
 het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

evolking verjongt. 
Deze verjonging is het gevolg van een geboorteoverschot en een netto-migratieoverschot. Op zich is 

erjong f, ware het niet dat de jonge bevolking weinig kansen krijgt om een 
toekomst uit te bouwen. 

n is 
werkloos. Brusselaars tussen 20 en 29 jaar tellen 30 % laaggeschoolden (diploma lager dan het hoger 

ng. In Sint-Gillis en Sint-Joost-ten-Node bedraagt 

N ren ‘90 jzen heel wat in catoren w r op een

een toekomst uit te bouwen. Dit heeft een bela
zoals huisvesting, onderwijs en gezondheid.  

Het aantal mensen 
inkomensgarantie voor ouderen) steeg licht 
Hoofdstedelijk Gewest 22.849 mensen een 
50.000 mensen afhankelijk van een OC
5,1 % van de (officiële) Brusselse b

of ee garan  oude s 

2001 en 2002 met 6,6 % steeg. Op 1 janua
van een minimumuitkering. 11,2 % van de
verhoogde tegemoetkoming van de verz
Brusselse werkloosheidsgraad de kaap van 20
aantal mensen met financiële moeilijkheden in

rking  
e 

Brusselse huishoudens kampen meer met financiële problemen dan in de rest van het land. Meer dan 
1/4 van de Brusselaars leeft in een huishouden zonder betaald werk. Bijna 1/4 van de Brusselaars leeft 
in een huishouden dat gezondheidszorgen uitstelt omwille van financiële redenen.  

In 2002 bedroeg het bedrag van het leefloon voor een alleenstaande met kinderen 42 % van het 
gemiddeld inkomen in België. Dat is minder dan de 60 % van het mediaan equivalent inkomen dat 
geldt als ondergrens voor de Europese armoederisico-indicator! 

 De jeugd, de toekomst van Brussel? Een toekomst met weinig perspectief 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt een andere demografische evolutie door dan de andere 
gewesten. De bevolking groeit er het snelst en het is het enige gewest waar de b

een v ing erg positie

Het aantal kinderen waarvoor gewaarborgde kinderbijslag werd uitgekeerd steeg spectaculair in 2002; 
minimaal 2,3 % van de 0-19-jarigen leeft in een huishouden met ernstige financiële moeilijkheden. 
Dat is 8 maal meer dan in Vlaanderen en 3,5 maal meer dan in Wallonië. 40 % van de Brusselse 
kinderen leeft in een huishouden zonder betaald werk. 

In 2002 was bijna een vierde van de gerechtigden op het leefloon jonger dan 25 jaar. Bij de 
gerechtigden op het equivalent leefloon vormen de dertigers de belangrijkste groep. Voor beide 
(leefloon en het equivalent leefloon) is de helft jonger dan 35 jaar.  

De jongeren zijn in grote mate het slachtoffer van de werkloosheid, bijna 1/3 van de 18-24 jarige

secundair onderwijs), dat is de helft meer dan het gemiddelde voor België (20 %). 

 De kloof tussen arme en rijke gemeenten 

In de meeste gemeenten van de tweede kroon van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er in 2002 
een lichte stijging van het aandeel mensen dat moet leven met een minimumuitkering. Het aandeel 
blijft er echter beperkt tot 3 % van de totale bevolki
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dit aandeel bijna 10 %. De contrasten tussen de rijkste gemeenten in het zuidwesten en het armste 
gemeenten in het centrum blijven dus erg groot. Toch wordt het moeilijker om de 19 gemeenten op te 

 gemiddeld scoren 

n sterke groei van het aantal jonge alleenstaande 

, een laag inkomen per inwoner, een hoog aandeel 

 Onmogelijke opdrachten voor de OCMW’s 

schappij, overstijgt 

ng met OCMW’s over de analyse van 
t het fenomeen van “bijstandsvallen”, 

 aantal voordelen die 
werklozen niet hebben. Sommige OCMW’s ondersteunen een hoog aantal asielzoekers, die 

 Luik en Charleroi maken een nog moeilijkere evolutie door: het aandeel 
gt er hoger, de toegang van migranten tot de werkgelegenheid is er nog 

naliteitsvereisten) en omwille van 

e kwaliteit van de 
gegevens voor dit armoederapport en werden pistes uitgewerkt om de gegevensverzameling te 

r de kwaliteit van de indicatoren in dit armoederapport 
en voor het armoedebeleid dat zich hierop wil baseren. 

delen in een groep arme en groep rijke gemeenten, aangezien heel wat gemeenten
voor de meeste indicatoren. Het gemiddeld inkomen per inwoner varieert tussen € 6.000 per jaar in 
Sint-Joost-ten-Node en meer dan tweemaal zo veel in Sint-Pieters-Woluwe (€ 14.000). 

Sint-Jans-Molenbeek krijgt de meeste klappen. Heel wat indicatoren wijzen op een toenemende 
achterstelling in deze gemeente; de gemeente heeft de laagste opbrengsten uit personenbelasting en 
onroerende voorheffing samen, het gemiddeld inkomen per inwoner groeide minder snel dan in de rest 
van het gewest. In 2001 was er in deze gemeente ee
mannen die een equivalent bestaansminimum ontvingen. 40 % van de jongeren is er werkloos. Het 
OCMW van Sint-Jans-Molenbeek is een van de drie OCMW’s die er voor kozen om geen gegevens te 
leveren voor 2002.  

Sint-Gillis en Sint-Joost-ten-Node zijn nog steeds de armste gemeenten van het gewest; het hoogste 
aandeel mensen met een minimumuitkering
werkloze jongeren (40 % in Sint-Joost-ten-Node), slechte kwaliteit van de huisvesting, lage 
tevredenheidsindex. Ze maakten voor een aantal indicatoren eerder een positieve evolutie door in de 
periode 2000-2001; stijging van het gemiddeld inkomen per inwoner met 7 %, daling van het aandeel 
woningen zonder klein comfort. De eerder positieve evolutie tot 2001 keerde weer in 2002; het aantal 
OCMW-steuntrekkers steeg weer. 

Ondanks het toenemende belang van socioprofessionele inschakeling en de uitbouw van de diensten 
voor socioprofessionele inschakeling in de OCMW’s, daalt het aantal steuntrekkers bij de OCMW’s 
niet. De noden inzake begeleiding van mensen die uit de boot vallen in onze maat
de mogelijkheden van de OCMW’s. Vooral mensen die reeds langer afhankelijk zijn van OCMW-
steun zijn moeilijk in te schakelen. Socioprofessionele inschakeling heeft vooral resultaat bij mensen 
die het meest recent een beroep deden op het OCMW (vergaderi
de OCMW-gegevens 11/2/2004). Voor bepaalde groepen bestaa
vooral voor alleenstaande vrouwen met kinderen. Zij hebben immers een

afhankelijk blijven van het OCMW waaraan ze werden toegewezen, zolang de asielprocedure duurt. 

 De Waalse grote steden scoren slechter 

De Waalse grote steden
mensen met schulden li
problematischer dan in Brussel, er zijn meer woningen zonder klein comfort, de tevredenheid over de 
leef- en woonomstandigheden is er lager, de indicatoren over maatschappelijke integratie en 
participatie geven een zwakkere score. De Vlaamse grote steden Antwerpen en Gent scoren wel veel 
beter. 

 Goede cijfers voor een goed beleid 

De OCMW-gegevens zijn moeilijk interpreteerbaar omwille van de veranderingen in de wetgeving 
(individualisering van het leefloon en een versoepeling van de natio
de beperkte kwaliteit van de gegevens. In de haalbaarheidsstudie ter verbetering van de armoede-
indicatoren voor het Brusselse armoederapport maakte het Observatorium voor Gezondheid en 
Welzijn een synthese van de vele problemen die zich stellen in verband met d

verbeteren. De verbetering is noodzakelijk voo
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Momenteel ontbreekt het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een beleid inzake statistiek. Er 
worden onvoldoende basisgegevens geregistreerd en verzameld die het mogelijk maken bruikbare 
armoede-indicatoren te ontwikkelen. 

 

44..  PPRROOJJEECCTTEENN  TTEERR  VVEERRBBEETTEERRIINNGG  VVAANN  AARRMMOOEEDDEE--IINNDDIICCAATTOORREENN  

44..11  HHAAAALLBBAAAARRHHEEIIDDSSSSTTUUDDIIEE::  VVEERRBBEETTEERRIINNGG  VVAANN  DDEE  AARRMMOOEEDDEE--IINNDDIICCAATTOORREENN  VVOOOORR  HHEETT  
BBRRUUSSSSEELLSS  AARRMMOOEEDDEERRAAPPPPOORRTT  

rband met het slechte functioneren van de gegevensverzameling voor het 

 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die aansloot bij 
deze studie. 

n 
grondige literatuurstudie en contacten met alle OCMW’s en andere sleutelfiguren. De complexiteit en 

de OCMW’s werden sterk bevestigd. Dit maakt het niet 
eenvoudig om goede armoede-indicatoren te ontwikkelen voor alle 19 OCMW. De 

de piste, de “primaire tabel”, wijzigt de procedure om de gegevens te verzamelen fundamenteel 
maar beantwoordt het meest aan de initiële doelstellingen van het project. Bovendien kan ze ook 

 armoederapport erg nuttig zijn voor de OCMW’s. 

el bij gedetailleerdere gegevens maar ook bij 
basisgegevens zoals het leefloon. De belangrijkste nood is het op elkaar afstemmen van de 
gegevensregistratie en –verzameling in de verschillende OCMW’s. Het werk werd in maart 2004 

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn startte het onderzoeksproject vanuit een aantal 
vaststellingen in ve
armoederapport: slechte kwaliteit van de basisgegevens, niet vergelijkbare gegevens tussen de 
OCMW’s, een zware werklast voor de OCMW’s en onvolledige armoede-indicatoren. 

De studie werd gerealiseerd in samenwerking met verschillende partners. Het Observatorium 
engageerde twee onderzoekers: Marie Bourgeois, verbonden aan het Instituut voor Sociale en 
Economische Geografie van de K.U.Leuven en Roberto Milano, verbonden aan het “Institut de 
Sociologie” van de ULB. In mei 2003 werd een werkgroep opgericht door de Conferentie van 
Voorzitters en Secretarissen van de

De doelstellingen van deze studie waren: 

• de kwaliteit van de gegevensverzameling optimaliseren 

• de werklast voor de OCMW’s beperken 

• de gegevensverzameling aanpassen aan de nieuwe wetgeving 

• de verbetering van de kwaliteit van de armoede-indicatoren in het algemeen 

In een eerste fase werd veel informatie verzameld en gesynthetiseerd. Dit gebeurde op basis van ee

de moeilijkheden van het databeheer binnen 

gegevensverzameling moet bovendien aan de OCMW’s zelf toelaten om hun informatie nuttig te 
kunnen gebruiken voor het eigen beleid. 

Op basis van de verzamelde informatie, werden vier mogelijke pistes onderscheiden om de 
gegevensverzameling te verbeteren. De pistes vormen het belangrijkste resultaat van het onderzoek. 
De vier

buiten de gegevensverzameling voor het

De haalbaarheidsstudie werd afgerond in december 2003 en het rapport werd in januari 2004 
overgemaakt aan de voorzitter van de Conferentie van Voorzitters en Secretarissen van de OCMW’s 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De werkgroep die werd opgericht door de Conferentie en het 
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn werkten sindsdien intensief verder aan het punt stellen 
van de “primaire tabel”. De werkgroep kwam tot de vaststelling dat de gegevensverzameling nog 
complexer is dan verwacht. Ze zocht naar gelijke interpretatie van de gegevens in de sociale 
databanken van de verschillende OCMW’s en stootte op problemen waarvan ze zich voordien zelfs 
niet bewust was. Deze problemen stellen zich niet enk
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voorgesteld aan de Conferentie, die vervolgens besloot om verder te werken zonder het 
Observatorium. 

Het is een ambitieus project maar noodzakelijk voor de toekomst van het jaarlijkse armoederapport. 
et is immers weinig zinvol om het armoedebeleid te baseren op onvolledige, foutieve gegevens. 

Krachtens de ordonnantie van 8 juni 2000 is het nu aan het Verenigd College om na advies van 19 
Brusse  de ontwikkeling 
van de verbeterde gegevensverzameling en –analyse, die in de eerste plaats de OCMW’s zelf ten 

e moet , 
behouden bl  de OCMW’s en het Observatorium worden versterkt. 

H

lse OCMW’s, en op basis van het geleverde werk verdere stappen te zetten in

goed komen. Hierbij moet de positieve dynamiek die de haalbaarheidsstudie mogelijk maakte
ijven en de samenwerking tussen

 

44..22  OONNDDEERRZZOOEEKK  ––  AACCTTIIEE  ––  VVOORRMMIINNGG  BBEETTRREEFFFFEENNDDEE  AARRMMOOEEDDEE--IINNDDIICCAATTOORREENN  IINN  BBEELLGGIIËË  

ldoen omdat ze 

en kwantitatieve armoede-indicatoren worden uitgewerkt in overleg met de 
administraties en instellingen, de sociale partners en de 

organisaties waar armen het woord nemen. 

Daarom ede, bestaansonzekerheid en sociale 
uits ti en vorming opgezet met al deze partners. Het 
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn nam hieraan deel als vertegenwoordiger van de Brusselse 
adm

Dez a onnantie over het 
Brusselse armoederapport een aantal indicatoren vastlegt, omdat de gegevens die meten wat mensen in 

ederapport. 

Mensen die in armoede leven stellen vast dat de klassieke armoede-indicatoren niet vo
weinig rekening houden met de situatie zoals ze door de arme mensen wordt ervaren, omdat ze 
gemakkelijk kunnen worden gemanipuleerd om economische of politieke redenen, omdat sommige 
indicatoren leiden tot stigmatisering, …(Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid 
en Sociale Uitsluiting, 2004). 

Het Samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid voorziet dat 
kwalitatieve 
wetenschappelijke wereld, de bevoegde 

 werd binnen het Steunpunt tot bestrijding van armo
lui ng een project van onderzoek, actie 

inistratie. 

e p rticipatie kon niet onmiddellijk vertaald worden in dit rapport omdat de ord

armoede leven als goede indicatoren ervaren, nog niet bestaan en omdat er voor het project meer tijd 
nodig is dan voorzien om concrete indicatoren voor te stellen. Toch zorgde de deelname aan dit project 
voor een betere kennis inzake armoede en de meting ervan. De bezorgdheid om achter de indicatoren 
op zoek te gaan naar de werkelijke betekenis voor het dagelijks leven van mensen die in armoede 
leven, verhoogde. Het zal een blijvend aandachtspunt zijn in de zoektocht van het Observatorium naar 
goede indicatoren voor het jaarlijkse armo

 

44..33  EEUURROOPPEESSEE  AARRMMOOEEDDEE--IINNDDIICCAATTOORREENN  

incl. Deze 
werkgroep had als opdracht de indicatorenset voor het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting 2003-

de beperkte steekproefomvang per gewest. Dit betekent dat de meeste indicatoren in het NAPincl 

Het Observatorium volgde de werkzaamheden van de werkgroep indicatoren NAP

2005 voor te bereiden. Hij brengt mensen uit de wetenschappelijke onderzoekscentra, de 
administraties en anderen die deskundig zijn op het vlak van de meting van sociale 
uitsluiting/insluiting samen.  

De Europese Unie vroeg aan de lidstaten om bijzondere aandacht te besteden aan een aantal nieuwe 
accenten in de nationale actieplannen, waaronder de desaggregatie van de indicatoren naar 
regionaal/lokaal niveau. De databestanden waarop de meeste van de indicatoren berekend zijn laten 
echter geen verregaande desaggregatie toe. Zo levert het ECHP (European Community Household 
Panel) geen statistisch betrouwbare cijfers op voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moeten ook 
de cijfers voor de andere gewesten met de nodige voorzichtigheid worden geanalyseerd omwille van 
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voor Vlaanderen en Wallonië zijn berekend en niet voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 
indicatoren die op administratieve gegevens zijn gebaseerd (werkloosheid en werkgelegenheid, 
registratie van mensen met afbetalingsproblemen, sociale huisvesting, tuberculose), op de 

te 
overtuigen om te investeren in een deze enquête, om er zo ook resultaten voor de gewesten uit te 

unnen halen. Ondanks verschillende nota’s van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn over 
het belang van dit overleg, nam er nooit een Brusselse beleidsmaker aan deel. Er heeft dus zelfs geen 

f 
of over het afstellen van de vragenlijst op de Brusselse situatie. Dit betekent dat Brussel de bal gemist 

gezondheidsenquête of op de arbeidskrachtenenquête vormen een uitzondering. Deze indicatoren 
werden zoveel mogelijk opgenomen in dit rapport. 

De werkgroep hoopte dat het opstarten van EU-SILC (Survey on Income and Living Conditions) in 
2003, de nieuwe geharmoniseerde Europese enquête over inkomen en levensvoorwaarden, kansen zou 
bieden. Deze enquête wordt in België uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek. De 
vertegenwoordigers uit de gewestelijke administraties probeerden hun beleidsverantwoordelijken 

k

debat plaatsgevonden over een eerlijke verdeling van de kostprijs van de verhoging van de steekproe

heeft en dat ook in de toekomst weinig armoede-indicatoren voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest beschikbaar zullen zijn die in een Europese context kunnen worden vergeleken. 
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 GEBREK AAN INKOMSTEN EN OVERMATIGE 
SCHULDENLAST  

IINNLLEEIIDDIINNGG 11..   

In dit rapport behandelt het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, in het kader van de evaluatie 
van de parlementaire aanbevelingen, het probleem van gebrek aan inkomsten en overmatige 
schuldenlast. Er zijn 4 redenen om dit thema te kiezen: 

In hoofdstuk 2 van het achtste armoederapport werd het verband tussen armoede en huisvesting 
behandeld. De problemen met energiefacturen en overmatige schuldenlast vormen het logisch vervolg 
op de huisvestingsproblematiek van een groot aantal Brusselse huishoudens.  

De maatschappelijk werkers van de OCMW’s en de privé-diensten voor schuldbemiddeling stellen 
vast dat het fenomeen van overmatige schuldenlast veralgemeent en verergert. In verschillende 
Brusselse OCMW’s werd recentelijk een dienst schuldbemiddeling opgericht of staat die op het punt 
opgericht te worden. Dit uiterst belangrijke werk is weinig bekend en wordt nog te weinig naar waarde 
geschat. 

Parlementsleden benadrukten herhaaldelijk dat ze het jammer vinden dat de problematiek van 
overmatige schuldenlast nog niet werd behandeld in een armoederapport. 

De Verenigde Vergadering van de GGC meent dat het probleem op het terrein cruciaal is en nam de 
bezorgdheid over het gebrek aan inkomsten van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en over de 
toepassing van de uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie betreffende de schuldbemiddeling op in 
haar aanbevelingen: 

 “Het bedrag van het bestaansminimum moet voortdurend worden geëvalueerd in het licht 
van het in artikel 23 van de Grondwet vervatte recht, van iedere burger om een 
menswaardig bestaan te leiden”. 

 “Naast de algemeen gebruikte drempelindicatoren, zou men moeten beschikken over 
indicatoren waarmee de koopkracht en de bijzondere behoeften gemeten kunnen worden, 
bijvoorbeeld van de bewoners van een sterk verstedelijkt gebied of van de alleenstaanden 
of van de alleenstaanden met kinderen of van de bejaarden”.  

 “De sociale uitkeringen en het bestaansminimum moeten aanzienlijk verhoogd worden, 
opdat eenieder volgens artikel 23 van de Grondwet een menswaardig leven kan leiden en 
er een billijkere verdeling tussen de burgers tot stand wordt gebracht. De kosten van deze 
verhoging moeten door de Belgische Staat gefinancierd worden. Omdat alle arbeid 
vergoed moet worden en om werkloosheidsvallen te vermijden moet de verhoging van de 
sociale minima dan ook gepaard gaan met een verhoging van de lage lonen”.  

 “Alle bestaansminima zouden niet-vatbaar voor beslag moeten zijn, ook wanneer de 
alimentatieplicht niet wordt nagekomen. In de huidige regeling hoeft de insolvente 
alimentatieplichtige geen verantwoordelijkheid op zich te nemen en worden de kosten op 
OCMW’s afgewenteld”.  

 “De uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie “schuldbemiddeling” moeten zo snel 
mogelijk in werking treden”. 

Het hoofdstuk “Gebrek aan inkomsten en overmatige schuldenlast” van onderhavig rapport evalueert 
de opvolging van deze aanbevelingen. 
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De v an 
de e de 
veranderingen vastgesteld in het stand van de energiemarkt snel 
ingevolge de liberalisering van de markt op Europees niveau. Een evaluatie van de impact van deze 
veranderingen kan later gebeuren. Onderhavig rapport zal het probleem van de huishoudelijke energie 
enkel b et kader van de overmatige schuldenlast. 

 op olging van de aanbevelingen omtrent de huishoudelijke energie behoren ook tot het kader v
ov rmatige schuldenlast, maar wordt hier niet opgenomen... Er worden momenteel verschillen

BHG en bovendien ontwikkelt de toe

ehandelen in h

 

11..11  EENNKKEELLEE  BBEEGGRRIIPPPPEENN  

  

 Schuldenlast 

Een huishouden heeft een schuldenlast wanneer het ten minste een krediet, lening of leasing aan het 
terugbetalen is. De schuldenlast kan privé of professioneel zijn. Hij is privé indien deze leningen, 
kredieten of leasing betrekking hebben op behoeften uit de huishoudelijke sfeer. Een huishouden kan 
tegelijk een privé-schuldenlast en een professionele schuldenlast hebben (DREES, 2003). 

 

 Overmatige schuldenlast 

In België wordt de overmatige schuldenlast omschreven als een duurzame of structurele 
onmogelijkheid zijn financiële verplichtingen of vervaldata voor terugbetaling na te komen (Belgische 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1998).  

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren speelt een essentiële rol bij het tellen van de niet-
gehono
tijdens een 
omschreven

 

 Schuld

reerde terugbetalingen en neemt als criterium de onmogelijkheid zijn schulden terug te betalen 
doorlopende periode van ten minste 3 maanden. Vanaf dat moment wordt de schuldenaar 
 als wanbetaler.  

bemiddeling  

n 12 juni 1991 op het consumentenkrediet omschrijft sDe wet va chuldbemiddeling als ‘de 
dienstverlen
van de
Schuldbemi

Schuldbemi
schuldeiser(
jaren toegep e regeling. 
De restrict
schuldb
ruimer. 

De wet bepaalt dat enkel advocaten, ministeriële ambtenaren en gerechtelijke mandatarissen in de 
uitoefening
mag de
aan schuldb

 juli 1996, de Vlaamse Gemeenschap op 26 juli 1996 en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op 7 november 1996. 

ing met het oog op het totstandbrengen van een regeling omtrent de wijze van betaling 
 schuldenlast die geheel of ten dele uit een of meer kredietovereenkomsten voortvloeit’. 

ddeling sluit het sluiten van een kredietovereenkomst uit. 

ddeling is een interfacefunctie tussen een schuldenaar met overmatige schuldenlast en zijn 
s) met wie een kredietovereenkomst werd ondertekend. Schuldbemiddeling wordt al sinds 
ast. Toch bestaat slechts vanaf de federale wet van 12 juni 1991 een wettelijk

ieve definitie van die wet stemt niet overeen met de werkelijke toepassingen van 
emiddeling door de diensten voor schuldbemiddeling. In werkelijkheid is schuldbemiddeling 

 van hun beroep of ambt, als schuldbemiddelaar kunnen worden aangewezen. Bovendien 
 bevoegde overheid (dit wil zeggen de gemeenschappen en de gewesten) diensten erkennen om 

emiddeling te doen. 

Het Waalse Gewest heeft als eerste regels opgesteld via het decreet van 7 juli 1994, gevolgd door de 
Franse Gemeenschapscommissie op 18
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Er is een verschil tussen de schuldbemiddelaar en de gerechtelijke schuldbemiddelaar. De eerste kan 
vrij worden gekozen door de schuldenaar, de tweede kan alleen maar door de beslagrechter worden 
benoemd in het kader van de collectieve schuldenregeling (zie wet van 5 juli 1998 op de collectieve 
schuldenregeling).  
 
 Budgetbegeleidng 

Budgetbegeleiding is een vorm van maatschappelijke dienstverlening die tot doel heeft personen te 
helpen zich te bekwamen in het beheren van hun budget in de strikte zin (evenwicht tussen inkomsten 

estaansvoorwaarden en hun welzijn te verbeteren (Lahure Sophie, 
2003).  

De begeleider stelt het budget voor het huishouden op, brengt het dossier in orde, geeft raad en doet 
en goed beheer van het huishouden. Begeleiding omvat ook de psychosociale 

benadering van de relatie met de personen met overmatige schuldenlast en sociale begeleiding met als 

nsten. Voor 
dit werk bestaat er geen specifieke regelgeving. 

 Budgetbeheer

en uitgaven) en in ruime zin hun b

voorstellen voor e

doel hulp te verlenen aan één van de partijen. Dit is een andere benadering dan bemiddeling die twee 
partners samenbrengt en een interface bouwt tussen hen.  

Budgetbegeleiding behoort tot de algemene opdrachten van openbare en private sociale die

 

 

deel ervan gestort op een geblokkeerde rekening. De 
schuldbemiddelaar heeft een volmacht en beheert de rekening. Mensen kunnen ook vrijwillig 

Budgetbeheer is een van de mogelijke instrumenten voor schuldbemiddeling in de brede betekenis. Bij 
budgetbeheer worden alle inkomsten of een 

intekenen voor deze werkwijze. Bij vrijwillig budgetbeheer kunnen de mensen er op elk moment mee 
ophouden. 

  

11..22  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE    

zondheid en Welzijn startte dit hoofdstuk door veel te lezen en door 

. Volgende documenten werden 
verzameld: werkingsverslagen van de verschillende diensten, literatuur, wetteksten en parlementaire 

endeel van deze instellingen antwoordde niet maar dit lijkt niet uitzonderlijk te zijn. Het 

Het Observatorium voor Ge
kwantitatieve en kwalitatieve informatie te verzamelen. Deze fase van informatie- en documentatie-
verzameling werd voorbereid door het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie 
(CMDC) in het kader van de overeenkomst voor structurele samenwerking die in 2002 werd gesloten 
tussen het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn en het CMDC

stukken. Alle geraadpleegde en gebruikte documenten staan in de bibliografie als bijlage.  

Het Observatorium had veel contacten met instellingen op het terrein. Hun werkingsverslagen werden 
bestudeerd en verschillende officiële instellingen41 werden gecontacteerd voor kwantitatieve en 
kwalitatieve informatie. 

Het mer
Observatoire du Crédit et de l’Endettement (Observatorium voor Krediet en Schuldenlast) kampt met 
dezelfde moeilijkheden. 

                                                      
41 De nutsmaatschappijen, Belgacom, de Belgische Vereniging van Banken, de Rechtbank van Eerste Aanleg 
(beslagrechter) en de 24 Brusselse vredegerechten, de fiscus. 
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Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn vroeg de medewerking van de denk- en 
uitwisselingsgroep van professionals inzake rechtshulp (GREPA). Die werkte een collectieve bijdrage 
uit die de goedkeuring kreeg van de openbare en private diensten die deel uitmaken van GREPA.  

Van een groot aantal openbare en private Brusselse sociale diensten werden werkdocumenten 
an vergaderingen, analyses en werkingsverslagen over deze problematiek voor 

zover die binnen de dienst wordt behandeld. Heel wat OCMW’s (14), gemeentelijke sociale diensten 

Een door het Observatorium uitgewerkte vragenlijst werd voorgelegd aan verenigingen van mensen 

 gaven, maken deel uit van burgercomités 
(Comité de défense des citoyens de Bruxelles-ville (comité ter bescherming van de burgers van 

gen voor begeleid wonen (CAW Archipel: De 
Schutting, Puerto, Vrienden van het Huizeke), groepen van personen met overmatige schuldenlast 

ree Clinic, Espace social, Télé Service), buurthuizen (ALARM van het buurthuis Bonnevie, 
De Schakel, La Ruelle), dialoogruimten (Article 23/Hoeksteen), sociale diensten 
 Centrum, Centrum voor maatschappelijk werk E.H.Froidure vzw, Wolu-Services 

t”.  

che nalezing voorgelegd aan een reeks experts: diensten 
 schuldb iddeling van de OCMW’s en private schuldbemiddelingsdiensten, het Observatoire du 

EPA, CGEE. Deze experts hebben tal van verbeteringen voorgesteld 

                                                     

opgevraagd: verslagen v

(3) en openbare en private instellingen (33) antwoordden positief. Bovendien werden de antwoorden 
van de Brusselse OCMW’s op de vragenlijst, opgesteld door de administratie van de GGC in 2002met 
het oog op de subsidiëring van hun schuldbemiddelingsactiviteit, doorgenomen. 

die in armoede leven42 en aan sociale diensten die regelmatig meewerken aan het armoederapport voor 
het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.  

Deze groepen (16) vergaderden in hun vereniging rond het thema ”gebrek aan inkomsten en 
overmatige schuldenlast”. De personen die hun mening

Brussel-stad), Comité des citoyens sans emploi d’Ixelles (comité van werkloze burgers van Elsene), 
Gemeenschappelijk daklozenfront, voorzienin

(F
Wijkpartenariaat – 
(Protestants Sociaal
vzw), diensten voor onthaal en onderlinge hulp (La Trame vzw, Entraide et Culture vzw)). In de tekst 
verwijzen we herhaaldelijk naar deze groepen. 

Op expliciete uitnodiging heeft het Observatorium ook deelgenomen aan vergaderingen van 
betrokkenen en/of maatschappelijk werkers met als thema “het gebrek aan geld en overmatige 
schuldenlas

De tekst van onderhavig rapport werd ter kritis
voor em
Credit et de l’Endettement, GR
die in het rapport werden verwerkt. Al deze actoren hebben verschillende manieren om zich uit te 
drukken en hanteren soms ook een andere taal. Onderhavig rapport is gevoed met hun kennis, hun 
bedenkingen en hun ervaring. 

 

 
42 De verenigingen die mensen groeperen die in armoede leven, zullen in het vervolg van het rapport 
“verenigingen van betrokken personen” worden genoemd. 
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22..  E NN  WWAAAARRDDIIGG  LLEEVVEENN  LLEEIIDDEENN  MMEETT  EEEENN  MMIINNIIMMUUMMUUIITTKKEERRIINNGG??  

 

EEE

 

 

“Hoe kan je vandaag in Brussel leven met € 595 
per maand? Zelfs wanneer je een sociale woning 
huurt is het budget vaak moeilijk in evenwicht te 
brengen.” (Ukkelse huisvestingsmaatschappij, 
2003). 

 

Dit deel tracht een antwoord te geven op volgende vragen: 

- Over welke inkomsten beschikken Brusselaars? 

- Zijn het leefloon en de minimumuitkeringen in de stelsels van de sociale verzekeringen 
voldoende om een waardig bestaan te kunnen leiden?  

- Wat heb je nodig om een waardig te kunnen leven?  

Verschillende standpunten worden onderzocht. 

 

22..11  DDEE  IINNKKOOMMSSTTEENN  VVAANN  DDEE  BBRRUUSSSSEELLAAAARRSS  

beroepsinkomsten van de Brusselaars liggen minder hoog dan die van de Walen, maar 
inkomsten uit sociale uitkeringen zijn gelijk in deze twee gewesten (Huishoud-

angrijkste in het inkomen van de rijkste huishoudens. Voor de eerste 5 
ecielen zijn de inkomsten uit sociale uitkeringen belangrijker dan de beroepsinkomsten. 

Het behoud van de sociale uitkeringen is dus erg belangrijk voor de armste Brusselaars om een 
koopkracht te waarborgen, die nu reeds onvoldoende is (zie hoofdstuk 1). 

                                                     

De gemiddelde inkomsten van de Brusselaars liggen lager dan het gemiddelde van het land, behalve 
voor de 10 % rijksten (tiende deciel43). Dit is ook het geval in vergelijking met het Vlaamse Gewest. 
De gemiddelde 
de gemiddelde 
bugetenquête 2001). 

Inkomsten uit arbeid vormen 56 % van de gemiddelde inkomsten van de Brusselaars en het aandeel 
van de sociale uitkeringen 29 %. De andere inkomsten zijn afkomstig uit roerende en onroerende 
goederen en andere rentes.  

Het beroepsinkomen is het bel
d

 
43 Deciel: om de decielen van inkomsten te bepalen, worden alle huishoudens gerangschikt in stijgende volgorde 
van inkomsten. Het eerste deciel komt overeen met 10 % van de huishoudens met de laagste inkomsten en het 
tiende deciel met 10 % van de huishoudens met de hoogste inkomsten. 
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Figuur 24: Gemiddeld inkomen van de Belgen en van de Brusselaars per deciel. 
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Figuur 25 : Samenstelling van het inkomen per deciel in het BHG. 
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22..22  SSOOCCIIAALLEE  MMIINNIIMMUUMMUUIITTKKEERRIINNGGEENN  

Werk is de hoeksteen van het socialezekerheidsstelsel in België. De sociale uitkeringen worden 
gefinancierd dankzij de sociale zekerheid waaraan werknemers en werkgevers bijdragen. Het stelsel 
van de werknemers verschilt van dat van de zelfstandigen. Dit is het geval voor de werkloosheids-
uitkeringen (waarop zelfstandigen geen recht hebben), voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering en 
voor de pensioenen. 

Indien deze uitkeringen onvolledig of onbestaand blijken, kunnen de betrokkenen genieten van een 
maatschappelijke dienstverlening die wordt toegekend door openbare diensten. Het gaat om het 
leefloon of zijn equivalent en om andere vormen van maatschappelijke dienstverlening die onder 
bepaalde voorwaarden worden toegekend door de OCMW’s. 

De sociale zekerheidsuitkeringen worden toegekend volgens de categorieën waartoe de personen 
behoren: gezinshoofden, alleenstaanden of samenwonenden. Elke sociale zekerheidswetgeving bepaalt 
deze categorieën op een andere manier en zij kunnen variëren doorheen de tijd. Geen enkele 
harmonisering bestaat hieromtrent. De categorieën die worden toegepast in de regelgeving inzake het 
recht op het leefloon zijn nog anders. 

In tabel 15 worden de minimumbedragen op 1 juni 2003 voor een alleenstaande opgesomd. Deze 
categorie bestaat immers in alle stelsels en maakt vergelijkingen mogelijk. 

De maandelijkse minimumuitkering varieert tussen € 595 en € 833. Het leefloon is identiek aan de 
loze. Het gunstigste stelsel is dat van het werknemerspensioen.  

Tabel 15: De minimumuitkeringen voor een alleenstaande in de verschillende sociale 
zekerheidsstelsels op 1 juni 2003, bedrag in €. 

Uitkering Maandelijks 
minimumbedrag 

Jaarlijks 
minimumbedrag 

wachtuitkering voor een jonge werk

 

Werkloosheid, wachtuitkering voor jongeren 595  7140 
Leefloon 595  7140 
Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 630  7560 
60 % mediaan inkomen: Europese armoedegrens 
voor het BHG in 2001 (zie verder) 

678 8141 

Werkloosheid (eerste 12 maanden) 723  8676 
Werkloosheid na 12 maanden 723  8676 
Werkloosheid voor mensen ouder dan 50 jaar 770  9240 
Uitkering bij ziekte 796  9552 
Uitkering bij invaliditeit 796  9552 
Pensioen voor werknemers 833  9996 

Bron: En Marche, 2003 
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22..33  WWAATT  HHEEBB  JJEE  NNOODDIIGG  OOMM  WWAAAARRDDIIGG  TTEE  KKUUNNNNEENN  LLEEVVEENN??    

22..33..11  WWEETTEENNSSCCHHAAPPPPEELLIIJJKKEE  MMEETTHHOODDEESS  

thode 

ke beslissing zonder dat er een waarborg 
is wat betreft de reële noden. Internationaal vergeleken ligt het bestaansminimum relatief laag omdat 

 te worden vermeld dat de OCMW’s van de armste gemeenten 
over minder middelen beschikken dan de andere aangezien de extra financiering ten laste van de 

De relatieve methode legt de armoedegrens vast op een bepaald percentage van het gemiddelde of 
ediane inkomen. Meestal wordt het vastgelegd op 50 %, hoewel soms ook 40 tot 60 % voorkomen. 

Aangezien grote gezinnen meer inkomsten nodig hebben dan kleinere gezinnen, worden de inkomsten 
, kind) tot 

hetzelfde iddelde of mediane inkomen berekend en 
vermenigvuldigd me  tabel 16). Behalve voor e nen ligt deze a
tot 25 % hoger dan het wettelijk minimum. 

D ode wordt vaak gebruikt in internationale vergelijkende studies (Cantillon et al, 1996). 

D ieert de armoedegrens als 60 % van het mediaan 
e G betekent dit dat een alleenstaande met een jaarlijks inkomen lager 
d wd (huishoudensbudgetenquête 20 ensen die moeten 
van OCMW-steun, een IGO of een wachtuitkering voor jongeren hebben per definitie een inkome
l n 13 % van de Belgen arm 001. 

 de 

s is gebaseerd op de mening van de bevolking over de noodzakelijke 
minimuminkomens. Deze methode houdt het meest rekening met de beleefde werkelijkheid. 

ubjectieve armoedegrenzen kunnen op verschillende manieren worden bepaald en geven ook zeer 
verschillende resultaten. 

De meest eenvoudige subjectieve armoede-indicator geeft weer hoeveel personen in een huishouden 
leven dat volgens de refentiepersoon (zeer) grote moeilijkheden heeft om rond te komen. Deze 
indicator wordt gebruikt in het NAPincl. Volgens deze indicator zijn 10 % van de Belgen arm in 2001. 

Een tweede subjectieve methode gaat een stap verder, en is bijgevolg ook moeilijker te berekenen. De 
armoedegrens wordt bepaald door aan huishoudens te vragen hoeveel zij nodig hebben om de eindjes 
aan elkaar te knopen. Het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit van Antwerpen deed 
dergelijk onderzoek in 1992. Aan de huishoudens die zeiden niet rond te komen, vroegen ze hoeveel 

Zoals in de inleiding van het hoofdstuk armoede-indicatoren werd aangegeven, bestaan er 
verschillende methodes om te berekenen hoeveel het minimuminkomen moet bedragen om waardig te 
kunnen leven: de wettelijke methode, de relatieve methode en de subjectieve methode.  

 De wettelijke me

De zogenaamde ‘wettelijke methode’ bepaalt de armoedegrens op grond van de uitkeringen waarop 
elke inwoner recht heeft in België wanneer de andere inkomsten onvoldoende zijn. Het gaat om wat 
het bestaansminimum werd genoemd, nu het leefloon, en het gewaarborgd inkomen voor ouderen 
(IGO). Het wettelijk minimum is het resultaat van een politie

het niet wordt aangevuld met een huursubsidie, zoals in het merendeel van de andere Europese landen 
(Andries, 1996). Dat is een van de redenen waarom veel mensen die door het OCMW worden 
geholpen huisvestingsproblemen hebben, vooral in het BHG waar de kosten voor huisvesting heel 
hoog liggen. Elk OCMW blijft vrij extra sociale hulp toe te kennen binnen de regels van de 
gemeentelijke autonomie. Er dient ook

gemeente gebonden is aan de gemeentelijke financiële middelen. Het is duidelijk dat het wettelijk 
minimum onvoldoende is om waardig te leven. 

 De relatieve methode 

m

via een equivalentiefactor voor elk gezinslid (eerste volwassene, tweede volwassene
niveau teruggebracht. Vervolgens wordt het gem

t 50 % (zie enoudergezin rmoedegrens 10 

eze meth

e meest gebruikte Europese indicator defin
quivalent inkomen. Voor het BH
an € 8.141 als arm wordt beschou 01). M leven 

n dat 
ager ligt (tabel 15). Volgens deze indicator zij  in 2

De subjectieve metho

oedegrenDe subjectieve arm

S
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geld g hadden om wel rond te komen. Nadien bepaalden ze we ze nodi lk aandeel van de bevolking het 
met minder dan dit bedrag moest doen. Dit leidde tot een armoedepercentage van 18 % van de 
Belgis ishou

t totaalbedrag 
geeft het noodzakelijke budget. Deze methode werd voor het eerst gebruikt in 1901 in Engeland en 

eggen van de minimumlonen in Engeland in 1941. De methode werd 

wordt omschreven als ‘bescheiden maar passend’, dit 
wil zeggen voldoende maar niet overdreven. Vervolgens werden de ‘low cost’ budgetten vastgelegd. 

standaard die aanzienlijk lager ligt dan die van een gemiddeld gezin. 

lefoon 
een 

cassetterecorder, maar geen videorecorder. 

- Vervoer: een fiets, geen auto, 22 lokale bus- of tramritten per volwassene en per maand, 10 per 
 taxiritten per jaar. 

., 1999) 

che hu dens. 

Een derde subjectieve methode is de budgetmethode. Een lijst van de ‘huishoudkorf’ wordt opgesteld 
met daarin de noodzakelijke goederen en diensten. Voor elk item wordt een prijs vastgelegd. De 
noodzakelijke hoeveelheid bepaalt elk bedrag dat in het budget wordt opgenomen en he

diende als basis voor het vastl
herwerkt in 1985 (Bradshaw, 1993). Het budget van de huishoudens werd uitgewerkt voor zes 
gezinstypes door gebruik te maken van verschillende bronnen en inlichtingen (verwarming, 
gezondheid, gedrag van de gezinnen inzake vrije tijd, enz.). In België werd deze methode aan de 
Belgische werkelijkheid aangepast en werd op verschillende tijdstippen bewerkt, zowel in Vlaanderen 
als in Wallonië (Van den Bosch K., 1997). 

Van den Bosch geeft de voorkeur aan de methode van de budgetberekening die samenhangender blijkt 
omdat de begrenzing van het budget begint met het bepalen van een ‘korf’ goederen en diensten en 
omdat de levensstandaard die zij mogelijk maakt duidelijk in de verf wordt gezet: per artikel of dienst 
wordt een prijs vastgelegd, de hoeveelheid vermenigvuldigd met de prijs geeft een bedrag van het 
budget per element en de som van deze bedragen vormt het totale budget. 

Bij deze methode verloopt het werk in twee stappen: de aanvankelijke budgetten worden zo geraamd 
dat zij een levensstandaard mogelijk maken die 

Zij verwijzen naar een levens
Lager dan deze levensstandaard is het heel moeilijk om de eindjes aan elkaar geknoopt te krijgen. Het 
volume van het ‘bescheiden maar passende’ budget werd op verschillende manieren verminderd: 
artikels werden uitgesloten, de kwantiteit of de kwaliteit werd verminderd, de geschatte gebruiksduur 
werd verhoogd, enz. : 
 
- voeding: geen alcohol, geen sigaretten of tabak, geen maaltijden buitenshuis 
- kleding: stevige kledingstukken, niet in de mode maar nieuw 
- huishoudelijke diensten: onder andere te
- consumptiegoederen voor vrijetijdsbesteding: onder andere kleurentelevisie, een radio, 

- vrijetijdsdiensten en –activiteiten: kijk- en luistergeld (dat inmiddels is afgeschaft), 
kabelabonnement, een weekblad. Voor gezinnen met kinderen: een keer per week zwemmen 
voor de volwassenen, het lidmaatschap van de scouts en de deelname aan een vakantiekamp 
voor de kinderen, twee daguitstappen per jaar voor het hele gezin, geen vakantie buitenshuis. 
Voor gepensioneerden die alleen wonen één kaartnamiddag per week. 

kind en per maand, 6
 

Geen apart budget voor de geschenken: de gezinsleden worden geacht ‘nuttige geschenken’ te geven 
die al in het budget zijn opgenomen en de geschenken die ‘binnenkomen’ compenseren de ‘uitgaande 
geschenken’. (Bosmans P

Onderstaande tabel, hoewel die al van 1996 dateert, geeft een idee van de vergelijking tussen de 
bedragen die werden opgesteld volgens de verschillende methodes. 

 75



Tabel 16: Armoedegrenzen in België volgens verschillende methoden, november 1996, 
maandelijks inkomen in €. 

Gezinstype grens (*) grens (EU**) grens 
(CSB***) grens (SPL***

Wettelijke Relatieve Subjectieve Subjectieve 
*) 

Alleenstaande oudere 508,3 562,9 730,2 763,8 
Alleenstaande op actieve leeftijd 508,3 652,9 776,7 763,8 
Eénoudergezin met 1 kind 799,9 731,8 1.022,9 973,1 
Eénoudergezin met 2 kinderen 965,2 900,6 1.170,6 1.121,2 
Bejaard koppel 677,8 844,3 979,1 973,1 
Koppel op actieve leeftijd 677,8 844,3 1.074,9 973,1 
Koppel met 1 kind 799,9 1.013,2 1.329,2 1.121,2 
Koppel met 2 kinderen 965,2 1.182,1 1.476,9 1.239,8 
Koppel met 3 kinderen 1.173,3 1.350,9 1.583,6 1.340,3 

Bron: Van den Bosch K., 1997 

(*) Bestaansminimum + gewaarborgde kinderbijslag voor kinderen van 6 tot 11 jaar 
(**) Europese unie 
(***) Centrum voor Sociaal beleid, universiteit Antwerpen 
 

22..33..22  HHEETT  SSTTAANNDDPPUUNNTT  VVAANN  DDEE  VVEERREENNIIGGIINNGG  WWAAAARR  AARRMMEENN  HHEETT  WWOOOORRDD  NNEEMMEENN  RREECCHHTT  OOPP  

heden vermenigvuldigd met de prijzen leveren het noodzakelijke bedrag per 
roducttype op. De som van deze bedragen geeft het totaalbedrag. Het minimumbudget werd 

en nodig hebben om 

persoon kunnen leven.  

vertrekp
als luxe

Wie bep deoordelen interfereren 

over we de behoeften noemen als een persoon die over meer 
komsten beschikt. Dat is de reden waarom deze vraag aan de armen wordt gesteld. Hun perceptie 

n over de producten waarop zij zou kunnen besparen, of liever 

ten.  

Volgende producten gaven aanleiding tot discussie omtrent hun noodzaak. Alcohol, modekleding en 
een auto werden als luxeproducten beschouwd. Telefoon, gas en elektriciteit, gezondheids-
verzekeringen, schoolkosten, vrijetijdsbesteding en enkele maaltijden buitenshuis opdat de kinderen 
enigszins aan het maatschappelijk leven zouden kunnen deelnemen, werden niet als luxe beschouwd. 

Een vereniging waar armen het woord nemen, de vzw Recht Op van Turnhout, maakte de oefening om 
het minimumbudget om van te leven te bepalen.  

De vereniging koos voor de budgetmethode: eerst werd een lijst opgesteld van de noodzakelijke 
goederen en diensten voor de ‘korf’ . Vervolgens werd een prijs vastgelegd per goed of per dienst. De 
noodzakelijke hoeveel
p
vastgelegd, nl. het budget dat een alleenstaande en een gezin met twee kinder
volgens hen waardig te kunnen leven.  

Niet enkel over de prijs is discussie maar ook over de noodzakelijke hoeveelheid waarover een 
 minstens moet beschikken om ‘waardig’ te 

De vereniging gebruikte de door Van den Bosch uitgewerkte lijst van goederen en diensten als 
unt en wel door zich bij elk product af te vragen of het al dan niet om luxe ging. Alles wat niet 

 werd beschouwd, werd als noodzakelijk product of dienst opgenomen in de lijst (tabel 17).  

aalt wat luxeproducten zijn? De antwoorden zijn heel subjectief, waar
hierbij. Het begrip minimum heeft ook te maken met de bedragen van de inkomsten. Een persoon die 

inig inkomsten beschikt, zal niet dezelf
in
van de dingen is anders dan die van maatschappelijk werkers en onderzoekers die vaak uit de 
middenklasse komen.  

De groep heeft zich ook geboge
waarmee zij zou kunnen ‘goochelen’, wanneer het huishouden maar een minimuminkomen ontvangt: 
voeding, kleding, huishoudelijke artikelen, huishoudelijke diensten, telefoon, persoonlijke verzorging, 
persoonlijke artikelen, gezondheidszorg, vervoerkosten en schoolkos
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De vereniging Recht Op stelde twee modelbudgetten op aan de hand van deze criteria, een voor een 
alleenstaande en het andere voor een gezin met twee kinderen. Alle groepsdeelnemers leefden in een 
stad, wat gevolgen heeft voor de kosten van het openbaar vervoer en de nabijheid van de winkels. 

De inkomsten w or een gez ee k  en 8 e gro
‘overlevingsbudget’ voorgesteld dat als absoluut minimum wordt bestemp  tweede budget 
d et aan hun criteria voor ee rdig bes De inkomsten omvatten al
i lag en omvatten t gedeelt estemd i chulden af 
b

I wordt er grenadine aangekocht die aantjes rdt gemen
i  prijzen van de goedko arenhuiz rden voortdurend vergeleke
e elpakketten gevraagd. De groe empelt et als ‘ e om nie
s e om te leven’. Het totale  bereik al van € maan

orden de kansen op g als g n het an financi
middelen verminderd. Dit impliceert dat een nieuw kledingstuk kan worden gekocht, dat de kinderen 

at de schoolkosten tijdig 
 Dit budget bereikt € 2 284,3 per maand. 

dien dit budget hoog lijkt, dan is dat omdat het op lange termijn werd bekeken. Het houdt dus 
rekeni t op langere termijn te vernieuwen materiaal, zoals matrassen (Recht Op, 2000). 

Het is duidelijk dat het hierboven voorgestelde budget een stuk hoger ligt dan de minimumuitkeringen.  

zoeker (K. Vanden Bosch) en volgens een 

erden berekend vo in met tw inderen van 5 jaar. D
eld en een

ep heeft een 

at volgens hen voldo n ‘waa taan’. le 
nkomsten inclusief de kinderbijs niet he e dat b s om s te 
etalen. 

n het eerste geval bijvoorbeeld  met kr water wo gd 
n plaats van limonade, de opste w en wo n 
n er worden voeds p best dit budg voldoend t te 
terven maar onvoldoend budget t een tota  1 768,7 per d. 

uitsluitin evolg va gebrek a ële Met het tweede budget w

een beetje kunnen verwend worden, dat een gezinsuitstapje mogelijk is, d
kunnen betaald worden, dat een hobby moglijk is, enz.

In
ng me

Tabel 17: De budgetmethode volgens een onder
vereniging waar armen het woord nemen (Recht Op). 

Onderdeel Alleenstaande Koppel met 2 kinderen 

 
Volgens een 
onderzoeker 

Volgens iemand 
die in armoede 

leeft 
Volgens een 
onderzoeker 

Volgens iemand di
in armoede leeft 

e 

Voeding € 143,0 21% € 171,1 19% € 398,3 28% € 297,5 17% 
Energie € 85,4  13% € 74,4 8% € 111,0 8% € 136,3 9% 
Kleding en schoenen € 37,0  6% € 41,3 4% € 154,4 11% € 86,8 5% 
Huisraad € 57,8  9% € 59,2 6% € 130,0 9% € 148,8 8% 
Huishoudelijke 
diensten € 8,6  1% € 26,8 3% € 7,7 1% € 16,1 1% 

Telefoon € 20,0 3% € 37,2 4% € 28,1 2% € 74,4 4% 
Lichaamsverzorging € 10,6  2% € 29,8 3% € 23,6 2% € 57,0 3% 
Gezondheid € 14,8  2% € 45,1 5% € 23,6 2% € 143,8 8% 
Vervoer € 21,5  3% € 13,6 1% € 54,1 4% € 62,0 3% 
Schoolkosten € 0 0% € 0 0% € 54,1 4% € 99,2 6% 
Ontspanning € 51,1  8% € 81,7 9% € 83,0 6%  € 272,7 15% 
Verzekeringen € 9,4  1% € 10,4 1% € 12,9 1% € 10,4 1% 
Belastingen € 10,1  2% € 25,4 3% € 22,6 2% € 12,4 1% 
Huur € 202,3  30% € 297,5 33% € 300,5 21% € 347,1 20% 
Totaal € 671,8 - € 913,6 - € 1.398,1 - € 1.768,7 - 
Bron : K. Van den Bosch (UFSIA) en Recht Op Turhout, 2000 

 

Conclusie: de budgetmethode wordt bekritiseerd omdat het minimumbudget wordt beïnvloed door de 
levensstandaard in een maatschappij op een bepaald moment.  

Een andere kritiek heeft betrekking op de waardeoordelen over producten die uit de korf worden 
uitgesloten. Deze kritiek is terecht, maar andere methodes voldoen niet beter aan de noden van 
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minimumnormen. Ook al zijn de gemaakte keuzes verantwoord en ook al is men zich ervan bewust dat 
een budget maar geldig is voor een bepaalde maatschappij op een bepaald moment, toch kunnen zij 
nuttig zijn om informatie te verstrekken. 

Deze methode toont aan dat gepensioneerden die alleen wonen een minimumuitkering hebben die net 
volstaat om de eindjes aan elkaar te knopen. Het nettominimumloon en de minimum-
invaliditeitsuitkeringen van een eenoudergezin met twee jonge kinderen liggen net onder het 
minimumbudget. De minimumwerkloosheidsuitkering ligt een stuk lager. 

De toestand is nog slechter voor koppels met twee kinderen voor wie zowel het minimumloon als alle 

 
van het land, maar dat de huurprijzen beduidend hoger liggen. Zij worden dus gediscrimineerd. 

iet als 
noodzakelijk beschouwen). 

minimumuitkeringen aanzienlijk lager liggen dan het berekende budget.  

De berekening houdt rekening met de huurprijzen die echter geen Brusselse huurprijzen zijn. We 
herinneren eraan dat de Brusselaars leven van dezelfde minimumuitkeringen als de andere inwoners

Het is opvallend dat het door Van den Bosch opgestelde budget niet tot dezelfde bedragen komt alsde 
vereniging Recht Op. Dat is het gevolg van de relativiteit van de levensstandaard in tijd en ruimte en 
van de mate van het belang van de door de armen gerangschikte producten (wat zij al dan n

 

22..33..33  HHEETT  SSTTAANNDDPPUUNNTT  VVAANN  AARRMMEENN  VVEERREENNIIGGIINNGGEENN  4444  IINN  HHEETT  BBHHGG  

oonten. 
Voor iem ! 

Zond wkeurige berekeni emaakt van de elementaire behoeften en van het 
noodzakelijke ‘beetje meer’ om waardig te le  bevraagde personen het noodzakelijke 
inkomen tussen € 700 en € een all ssen  1.80
met twee kinderen. 

t budget wordt opgesplitst in  e en,  vo eho en de voor
lijkt een bedrag va 0, ief  vols voo onen

 berkende de be op b van nimu ten n hu  het t wil 
er maand, waarbij zij ervan uitgingen dat zoals gebruikelijk ten hoogste 1/3 van de 

n mag worden geb oor d ur. en d lve de ddelde minimu sten 
maand. 

van betrokken personen eft steld  wettelijke basis te gebruiken, het 
aagbaar minimum il ze  € r vo sene + € 200 per persoon ten laste + 

rg. 

 zijn al tijen ee mini uitk  lig te laa  alle 
 

                                                     

De bedragen variëren naargelang de gezinssamenstelling, maar ook naargelang de levensgew
and zonder inkomsten maakt € 500 een wereld van verschil

er een nau ng te hebben g
ven, raamden de
eenstaande en tu 1.250 voor € 1.500 tot € 0 voor een gezin 

Indien he  twee nvelopp de ene or de b eften  andere  
de huur, n € 1.30 exclus  huur te taan r 5 pers . 

Een groep hoeften asis  de mi mkos  voor ee ur in BHG, di
zeggen € 300 p
inkomste ruikt v e hu  Zij ram erha  gemi minkom
op € 900 per 

Een comité  he voorge  een
onoverdr , dit w ggen  860 pe lwas
gezondheidszo

Over de conclusie le par het ns: de mum eringen gen g voor
gezinstypes.

 

 
44 Het gaat om 18 groepen van betrokken personen. 
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22..33..44  HHEETT  SSTTAANNDDPPUUNNTT  VVAANN  DDEE  BBAANNKKEENN  

ingswijze van het minimumbudget vanuit een heel ander 
standpunt voorgesteld. De banken vertrekken vanuit risicoberekening. 

d.  

biliteit, de huwelijkssituatie, 
het aantal kinderen, enz. Elk informatie-element krijgt een aantal punten die worden opgeteld en 

, maar 

e zal elk dossier voor de aanvraag van een lening worden geblokkeerd 
oor het scoringsysteem indien de schuldgraad meer dan 33 % bedraagt, vooral indien de inkomsten 
escheiden zijn. Voor de heel hoge inkomens overwegen de banken daarentegen om hierboven te gaan 

omdat deze huishoudens over meer manoeuvreerruimte beschikken dan het gemiddelde (Bosmans P., 
1999)

Om volledig te zijn, wordt de bereken

De kredietverstrekkers bekijken het minimumbudget om van te leven immers vanuit de schuldgraad. 
Om een krediet toe te kennen of te weigeren, gebruikt het merendeel van de banken en 
kredietinstellingen een evaluatiemethode die ‘credit-scoring’ wordt genoem

Deze methode bepaalt de elementen waarmee rekening moet worden gehouden: het bedrag van de 
inkomsten, de bestaande schulden, de professionele stabiliteit, de woonsta

worden vergeleken met een vooraf opgesteld rooster. Zo komt de beslissing om al dan niet een krediet 
toe te kennen tot stand. De huurschulden of schulden voor een hypothecair krediet en alle andere 
schulden van consumentenkrediet (autolening, kredietopeningen, enz.) worden in acht genomen
de banken houden geen rekening met de schulden voor elektriciteit en gas, telefoonfacturen en zelfs 
niet met een vaste som die nodig is om heel essentiële behoeften zoals voeding of kleding te voorzien. 

Een cliënt kan enkel een krediet krijgen op voorwaarde dat zijn schuldgraad niet hoger ligt dan 33 % 
van zijn inkomsten. Derhalv
d
b

. 

 

22..33..55  HHEETT  SSTTAANNDDPPUUNNTT  VVAANN  DDEE  SSCCHHUULLDDBBEEMMIIDDDDEELLAAAARRSS  

oor schuldbemiddeling werden niet bevraagd. 

t voldoende is om in 

uminkomen het mogelijk maken toegang te hebben tot onderwijs, 
gezondheidszorg, openbaar vervoer, media, cultuur en maatschappelijke participatie.  

bepaald. Toch blijkt dat volgens hen onvoldoende om een waardig bestaan mogelijk 
te maken en houdt het in elk geval geen rekening met de uit te voeren terugbetalingen van schulden. 

 1999). 

 

Bosmans stuurde een vragenlijst naar de Waalse en Vlaamse diensten voor schuldbemiddeling om hun 
standpunt en hun werkmethode te kennen omtrent het vastleggen van het minimuminkomen. De 
Brusselse diensten v

Voor de meeste Waalse schuldbemiddelaars is het minimuminkomen de grens waaronder de 
betrokkene in absolute armoede leeft. Het is dus het beschikbaar inkomen dat ne
zijn elementaire behoeften te voorzien en een waardig bestaan te leiden: voeding, woning, energie, 
kleding, enz. Zeldzamer zijn de bemiddelaars die menen dat het minimuminkomen zich bevindt op de 
relatieve armoedegrens (zie hoger) waaronder mensen uitgesloten worden uit de samenleving. Volgens 
hen moet het minim

In Vlaanderen verwijst de meerderheid van de bemiddelaars (10 OCMW’s) naar het minimum dat 
door de wet wordt 

Om die reden berekenden deze OCMW’s een ‘sociaal minimuminkomen’ dat per OCMW verschilt 
(Bosmans P.,
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22..33..66  E NN  AANNDDEERREE  BBEERREEKKEENNIINNGG  VVAANN  HHEETT  WWEETTTTEELLIIJJKK  MMIINNIIMMUUMM  EEE

Een mogelijkheid werd nog niet in overweging genomen: het niet voor beslag vatbare 
minimumbedrag.  

Getuigenissen tonen aan dat de diensten geen rekening houden met deze mogelijkheid om het 
minimuminkomen te berekenen. Het is nochtans een wettelijke basis die jaarlijks bij koninklijk besluit 
wordt vastgelegd. 

Tabel 18: Quotiteiten op 31 december 2003/1 januari 2004 op beroepsinkomens en op « andere 
inkomens “. 

Maandelijks netto inkomen Voor beslag vatbaar Maximum 
Tot € 857 */ € 872 Niets Niets 
Van € 857,01 tot € 921* / € 872,01 tot € 937  20 % € 12,8 / € 13 
Van € 921,01 tot € 1.016* / € 937,01 tot € 1.033 30 % € 28,5 / € 28,8  
Van € 1.016,01 tot € 1.111* / € 1.033,01 tot € 1.130  40 % € 38  / € 38,8 
Meer dan € 1.111,01* / € 1.130  Alles Onbegrensd 
*verhoogd met € 53 per kind ten laste. 
Bron : OCE, 2004 

 

Tabel 19: Quotiteiten op 31 december 2003/ 1 januari 2004 op vervangingsinkomen en “andere 
activiteiten”, namelijk inkomens van zelfstandigen (inkomens van zaakvoerders of 
beheerders en voordelen in natura inbegrepen). 

Maandelijks netto inkomen Voor beslag vatbaar  
vreemdbaar Maximum of ver

Tot € 857  */ € 872 Niets Niets
Van € 857,01 tot € 921 * / € 872,01 tot 937 € 20 % € 12,8  / € 13 
Van € 921,01 tot € 1.016 * / € 937,01 tot € 1.033 40 % € 76 /  € 77,2 
Van € 1.016,01 tot € 1.111 * / € 1.033,01 tot € 1.130  Alles Onbegrensd
*verhoogd met € 53 per kind ten laste. 
Bron : OCE, 2004 
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33..  OOVVEERRMMAATTIIGGEE  SSCCHHUULLDDEENNLLAASSTT  

 

 “Wij zijn de schil van de vruchten van de 
economische groei.” (een thuisloze)  

33..11  IINNLLEEIIDDIINNGG::  CCOONNSSUUMMEERREENN,,  CCOONNSSUUMMEERREENN  TTEEGGEENN  GGEELLIIJJKK  WWEELLKKEE  PPRRIIJJSS??  

De hedendaagse samenleving kon niet worden opgebouwd en kan niet overleven zonder het trio 
productie, distr conomische expa an de in  

keling en parallel hiermee de concentratie van kapita ensen die kapitaa
e steeds meer beïnvloeden. 

geringen van de industrielan r beheersin
n opeenvolgende kredietexpansie en –concent door giraal 

 de omvang van crisissen af te remmen is dus in het algemeen 
k die van de kredietexpansie en liquiditeitenmassa (ook al moet bovendien binnen 

bepaalde grenzen het uitvloeisel daarvan, inflatie, worden gedoogd. Voor velen zorgt dit voor 
erarming, wat bovendien nefast is voor het internationaal monetair stelsel). 

. 
Krediet is elen 
(BVK, 20  consumentenkredietovereenkomsten, dit 
wil zeggen over uik (exclusief de ).  

ier om consumentenbehoeften te financieren die steeds me dt gebruikt. Het i
e materiële behoeften van de be g te voldo

e conjunctuur een te hoge schu ad als een 
 te blijven bij het gebruik it type instr

een bijdrage aan de dynamiek van de economie, het is ook een 
in tal van mensen trappen.’ (Picqué C., 2002) 

Wie krediet zegt, moet dit verplicht (of zou dit moeten) associëren met minder aangename termen 
zoals rentevoet, verhogingen, terugbetaling. Deze realiteiten worden vaak gebanaliseerd. 

Er bestaan twee grote redenen voor overmatige schuldenlast: overmatige schuldenlast ‘uit armoede’ 
met velerlei oorzaken zoals gebrek aan inkomsten en breuksituaties (verlies van werk, echtscheiding, 
ongeval, ziekte, gebrekkige of onvoldoende sociale bescherming, enz.) en overmatige schuldenlast 
door overconsumptie. 

De maatschappij controleert en beïnvloedt ook het sociale gedrag van de consument, de verhouding 
tussen werktijd en vrije tijd, enz. Daardoor wordt de maatschappij voor velen een uitsluitingsmachine: 
‘ik wil niet van je weten, je bent niet mooi, je look lijkt nergens op, je hebt niet genoeg inkomsten om 
mijn belangstelling weg te dragen, enz.’ Consumptie blijkt voor velen een remedie en wordt als 
dusdanig ook voorgesteld door de reclamewereld. Kopen en consumeren werden integratiefactoren en 
worden zo gepercipieerd. Mensen kopen om erbij te horen.  

Maar hoe kun je je zinnen verzetten door te consumeren omdat je eenzaam, uitgesloten bent, te weinig 
liefde hebt en verlaten bent in onze steden wanneer de financiële middelen ontbreken?  

Dit is het vertrekpunt voor andere vormen van ellende…  

 

ibutie en consumptie. De e nsie is het gevolg v ternationale
industriële ontwik al. M l 
bezitten, kunnen het beleid en de economi

Sinds 1945 is de belangrijkste techniek van de re den te g van de 
conjunctuurcycli een beleid va ratie ( geld en 
de liquiditeitenmassa). De techniek om
en hoofdzakelij

v

Deze inleidende beschouwingen geven aan dat krediet niet altijd negatief moet worden beschouwd
 een essentieel onderdeel van elke economie en kan ook een positieve sociale rol sp
03). In 2003 tellen we in België ongeveer 4 miljoen

eenkomsten voor privé-gebr hypothecaire leningen

Krediet is een man er wor s 
een courant middel geworden om aan d volkin en. Het 
probleem hierbij is dat bij verandering van d ldgra tijdbom 
werkt. Om die reden is het belangrijk voorzichtig  van d ument. 
Want ook al levert het krediet vandaag 
sociale val waar
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33..22  HHEETT  VVEERRBBAANNDD  MMEETT  GGEELLDD  EENN  CCOONNSSUUMMPPTTIIEE  

Geld is een heel complexe realiteit verbonden met tal van individuele, familiale, sociale, culturele en 
conomische factoren. Geld kan dus niet louter worden beschouwd als een boekhoudkundig, 

budgettair of economisch gegeven. Het is ook een deel van de organisatie van de sociale 
erhoudingen: ‘Geld maakt deel uit van de persoonl

De ervaring in het gezin bepaalt in sterke mate hoe mensen met geld omgaan: de ervaring van 
rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid tussen kinderen, het delen van de inkomsten tussen 

ige erfenissen, 
ervaringen van gebrek, van solidariteit, ervaringen rond beheer, verdeling, besparingen, uitgaven, 

aar ook over de morele waarde 
(wat een ‘prijs’ heeft, het leven, waardigheid, erkenning, enz.) en in het kopiëren van gezinsgedrag 

n persoonlijke ervaringen 
en de gevoelens die ermee gepaard gaan, kunnen worden gekopieerd in organisaties en instellingen 

en die voor de 

 

e

v ijkheid.’ 

echtgenoten, financiële afhankelijkheid, gezinsgiften en rechtvaardige of onrechtvaard

praktijken omtrent het aangaan van schulden, omtrent morele schuld (iets moeten), van macht, enz. 

Het doorgeven van de ervaring in het gezin vind je dus terug in alle voorstellingen die personen 
hebben over geld, het comfort en de macht die ermee samenhangt, m

door de jongeren wat betreft geld (zuinig gedrag in zuinige gezinnen, consumptiegedrag in gezinnen 
met overmatige schuldenlast, enz.). Praten over geld maakt heel sterke gevoelens en emoties los, wekt 
agressie op bij tekorten en frustraties die men in zijn jeugd te verduren had. Deze emoties zullen het 
hele leven lang opnieuw opduiken zodra de omstandigheden ertoe leiden. 

De gedragingen die worden teweeggebracht door de ervaringen in het gezin e

(vakbonden, OCMW’s, kerken, politieke partijen, verenigingen, enz.) en kunnen bepalend zijn voor de 
voorstelling die personen van de instellingen hebben: de verzorgingsstaat die collectief aansprakelijk 
is tegenover de burger, waarbij de mensen vinden dat zij rechten hebben tegenover deze staat, de 
actieve welvaartsstaat die burgers individueel verantwoordelijkheid doet opnemen 
burgers verplichtingen oplevert. Deze twee modellen staan diametraal tegenover elkaar en hebben 
elkaar opgevolgd in de voorstelling van de rol van de staat. Het evenwicht moet ongetwijfeld worden 
gezocht tussen deze twee tegengestelden… (OCMW Havelange, 2000). 

Over de risicogroepen bestaat maar weinig informatie. We zullen het hier enkel kort hebben over 
jongeren, mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en thuislozen. 

33..22..11  JJOONNGGEERREENN  EENN  CCOONNSSUUMMPPTTIIEE  

ikkelde een strategie die speciaal aan jongeren is aangepast. Ze stimuleert de 
wens naar conformiteit: de jongere wil ‘bij de groep horen’, maar tegelijkertijd anders zijn. Jongeren 

r soms ook delinquentie. Ouders zijn de 
eerste om hun kinderen te ‘verwennen’. Het jaarbudget voor de aankoop van speelgoed bedraagt in 

 maanden van 

e groeiende druk op de ouders kan hen aanzetten tot een bezoekje aan een kredietinstelling. 

Het spreekt voor zich dat de koopkracht van jongeren in grote mate is geëvolueerd in de laatste tien 
jaar. Zij wordt dan ook hard nagejaagd. 

De reclamewereld ontw

doen aankopen om erbij te horen: het volstaat niet sportschoenen te hebben (zelfs indien je niet aan 
sport doet), ze moeten van een specifiek merk zijn, los van elke kwaliteitsoverweging. Op de gsm-
markt doen zich dezelfde verschijnselen voor. 

Hoe kan de immense productie bestemd voor jongeren aan de man of de vrouw gebracht worden? Er is 
zakgeld, geschenken in geld, kleine occasionele jobs, maa

België momenteel € 268 per kind, dat stemt overeen met het jaarsalaris van een Georgische 
ambtenaar! Reclame voor speelgoed bedroeg € 8 tot € 9 per kind tijdens de drie laatste
het jaar 2003.  

D
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 B er overmatige schuldenlast bij jongeren?estaat  

Het verschijnsel is moeilijk in kaart te brengen. Er bestaan verschillen tussen minderjarigen en 
meerderjarigen, net als tussen jongeren die regelmatige inkomsten hebben en zij die het zonder die 
regelmatige inkomsten moeten stellen.  

Mobiele telefonie doet jongeren in belangrijke mate schulden maken. Verleidelijke reclame zoals het 

zij 
makkelijk een jaar inkomsten. De bankwereld en de telefoonoperatoren zijn spaarzaam met informatie 

g van de ouders, gedurende 
een jaar een gratis kredietkaart aan met de boodschap « met een kredietkaart kan je geld uitgeven dat 

aanbod van gratis belminuten brengt soms schuldenlast teweeg, maar in dit geval beschermen de 
operatoren zich snel bij niet-betaling. 

De schuldenlast van de jongeren blijft marginaal en beperkt zich heel vaak tot kleine sommen. 
Wanneer die worden vergeleken met de vaak beperkte inkomsten van jongeren, betekenen 

hierover. De schuldenlast van jongeren is beperkt dankzij de voorzichtige houding van de banken en 
kredietinstellingen. Deze voorzichtigheid is waarschijnlijk niet het gevolg van morele overwegingen, 
maar eerder van commerciële: de angst verlies te maken. 

Wanneer aan jongeren kredieten worden toegestaan, gebeurt dit over het algemeen met borgstelling 
van de ouders of met het statuut van medeondertekenaar. Sommige banken bieden jongeren met 
regelmatige (beperkte) inkomsten, bijvoorbeeld een maandelijkse stortin

je misschien nog niet hebt”.  

We moeten ons afvragen welke toekomst de jongeren hebben die gewend zijn hun verlangens ‘hier en 
nu’ te bevredigen, die gewoon zijn een beroep te doen op krediet (via de handelwijze van de ouders), 
die gewend zijn te kopen, te verwaarlozen en weg te werpen. 

 

33..22..22  GGEELLDD  EENN  HHEETT  VVEERRBBAANNDD  MMEETT  DDEE  CCOONNSSUUMMPPTTIIEE  VVAANN  MMEENNSSEENN  MMEETT  GGEEEESSTTEELLIIJJKKEE  
GGEEZZOONNDDHHEEIIDDSSPPRROOBBLLEEMMEENN    

e Gué, 1995). 

e mensen voelen zich weinig betrokken bij het thema armoede, want zij voelen haar niet als dusdanig 
aan. Wat hun wel m van de onzekerheid die verbonden is aan hun statuut. 
De financiële onzekerheid is voor hen een direct gevolg van hun ziekte. Zij maakt het verschil. Het is 

arkt. De financiële onzekerheid is heel reëel, maar zij wordt 
beleefd als een fataliteit aangezien er geen ander alternatief bestaat. Zij brengt enkel reacties mee in de 

e chronische ziekten dit etiket niet opgekleefd krijgen. 
Derhalve vinden deze mensen hun inkomsten ‘al ruim voldoende’: Met veel angst en pijn getuigen ze 

De vzw Le Gué, een therapeutisch dagcentrum, organiseert sinds heel wat jaren een dialooggroep. 
Deze dialooggroep boog zich over het thema armoede en onzekerheid (L

D
zorgen baart, is het problee

ook de ziekte die tot gevolg heeft dat zij niet meer geloven dat het mogelijk is hun inkomsten te 
verbeteren door toegang tot de arbeidsm

aard van ‘je moet heel goed oppassen’. 

Deze mensen hebben voortdurend een schuldgevoel ten opzichte van de maatschappij vanwege de 
kosten die zij teweegbrengen voor de sociale zekerheid. Zij vragen zich af waarom hun ziekte wordt 
beschouwd als zijnde ‘hun fout’ terwijl ander

over de afwezigheid van hoop, de uitsluiting uit de sociale wereld waarin ‘de mensen het goed maken 
en dat zichtbaar is’. 

 

33..22..33  TTHHUUIISSLLOOZZEENN  EENN  HHUUNN  VVEERRHHOOUUDDIINNGG  MMEETT  GGEELLDD  

aan geld 
en/of de moeilijkheden en de onmogelijkheid voor mensen zonder papieren om toegang te hebben tot 
financiële middelen, hebben zeer zware gevolgen. Het zorgt voor problemen bij het vinden van een 

Geld lijkt een taboe in onze samenleving en dat geldt des te meer voor thuislozen. Het gebrek 
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woning, om zich te voeden, zich te wassen, toegang te hebben tot basisgezondheidszorg, zich vrij te 
kunnen verplaatsen om stappen te ondernemen op verschillende plaatsen in de stad of in het land. 

stapeling van boetes die aan de oorsprong kunnen liggen van 
overmatige schuldenlast. Thuislozen zeggen dat er nood is aan meer diensten die zijn aangepast aan 

Het gebrek aan geld doet de fraude aanzienlijk toenemen, vooral op het openbaar vervoer. Dit brengt 
boetes met zich mee en soms een opeen

hun situatie (Praatruimte Pierre d’angle/Article 23, 2003). 

 

33..33  WWAATT  ZZIIJJNN  DDEE  OOOORRZZAAKKEENN  VVAANN  SSCCHHUULLDDEENN  EENN  OOVVEERRMMAATTIIGGEE  SSCCHHUULLDDEENNLLAASSTT??  

n zelfstandige brengt niet genoeg op.  

n de snee’. Een kleine gebeurtenis kan de schuldenlast doen ‘omslaan’ in 
overmatige schuldenlast. 

de gevallen), echtscheiding of scheiding 
van tafel en bed (15 %), ongeval of ziekte (11 %), vermindering van inkomsten (11 %), verlies van 

erk (8 %), faillissement of einde van de zelfstandigenactiviteit (8 %), te hoge uitgaven (7 %), drugs 
of alcohol (4 %) (OCMW Brussel-stad, 2003). 

 

Een persoon, een huishouden of een gezin maakt schulden om vier hoofdredenen: er wordt meer 
geconsumeerd dan er middelen zijn, de inkomsten zijn te beperkt om de lopende verplichtingen na te 
komen en men zoekt middelen om te ‘overleven’, de toestand verslechtert plots ingevolge een sociale 
breuk of een verandering van statuut of de activiteit van ee

Deze situaties kunnen overmatige schuldenlast doen ontstaan vanaf het moment waarop de persoon 
niet langer de terug te betalen bedragen voor zijn rekening kan nemen.  

In alle gevallen verschijnt de overmatige schuldenlast niet van vandaag op morgen, de huishoudens 
leven eerder ‘op het scherp va

Het OCMW van Brussel rangschikt de oorzaken van overmatige schuldenlast volgens frequentie bij de 
aanvraag voor schuldbemiddeling: slecht beheer (22 % van 

w

33..33..11  OOVVEERRCCOONNSSUUMMPPTTIIEE  

Wanneer er meer wordt geconsumeerd dan er financiële middelen zijn, moeten de oorzaken worden 

Tal van mensen slagen er niet in de aankoop- of bezitsdrang uit te stellen. Deze mensen willen strikt 

Kortom, overmatige schuldenlast is afkomstig uit een geheel van familiale disfuncties, culturele 
gica’s en het vermogen of onvermogen de middelen te beheren en de druk die tot consumptie en 

bezit aanzetten (OCMW Havelange, 2000).  

 

gezocht in de verleiding over te stappen naar een hoger consumptieniveau dan de inkomsten toestaan. 
Mensen proberen te ontsnappen aan de problemen van het dagelijks leven. De reclamewereld 
ontwikkelt strategieën om de potentiële klant te verleiden. Het sociaal en commercieel stelsel en de 
‘consumptiemaatschappij’ sleurt de slecht geïnformeerde mensen mee in de spiraal van overmatige 
schuldenlast door reclame en te gemakkelijke kredietverlening. De kredietorganisaties zijn gedeeltelijk 
verantwoordelijk voor de overmatige schuldenlast van de huishoudens (GEWOP, 2002).  

de klassieke schema’s volgen die de consumptiemaatschappij hen aanreikt. Om zich geïntegreerd te 
voelen, kopen zij goederen die zij onontbeerlijk achten.  

Overmatige schuldenlast is ook het resultaat van een bijzondere geschiedenis die met geld 
samenhangt. Het compenseert de affectieve, materiële en sociale tekorten en dit in alle sociale klassen.  

lo
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33..33..22  GGEEBBRREEKK  AAAANN  FFIINNAANNCCIIËËLLEE  MMIIDDDDEELLEENN  

Een tweede oorzaak van overmatige schuldenlast heeft te maken met het gebrek aan inkomsten. Tal 

eling heeft het onevenwicht doen toenemen 
(kosten voor gezondheidszorg, energiekosten, enz.). Deze mensen hebben de neiging een beroep te 

oen op kredietkaarten en kredietopeningen om hun uitgaven te financieren. 

t gaat om 
kinderen. Het krediet geeft hen de koopkracht waarover zij niet beschikken. In bepaalde gevallen kan 

. Bij 

t informatienetwerk wordt niet of slecht gebruikt. 

33..33..33  BBRREEUUKKSSIITTUUAATTIIEESS  

Bijzon gebeu leven kunnen ook overmatige schuldenlast veroorzaken. 

 

van mensen gaan ‘overlevingsschulden’ aan om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien: huur, 
voeding, energie, kleding, gezondheidszorg, school of mobiliteit, enz. Het zijn over het algemeen de 
huurkosten die het budget uit evenwicht blijven brengen, net als de algemene stijging van de kostprijs 
voor goederen en diensten de voorbije jaren. Deze ontwikk

d

Mensen die in armoede leven, geven ook geld uit ‘om erbij te horen’, vooral wanneer he

het consumentenkrediet een kortetermijnoplossing lijken. Makkelijke en soms bedrieglijke 
aankoopformules maken de verleiding nog sterker. Zo komt het dat veel arme mensen terechtkomen in 
een schuldenspiraal. En wanneer de schuldeiser gerechtelijke stappen onderneemt om zijn geld in te 
vorderen, moet de schuldenaar bovenop zijn schulden ook nog gerechtskosten betalen
goederenbeslag stopt alles. Twijfelachtige verkoopspraktijken, maar ook het administratief stelsel, 
leiden tot een opeenstapeling van schulden.  

Het gebrek aan kennis, opleiding, de moeilijkheid om zijn budget te beheren, … zijn stuk voor stuk 
extra moeilijkheden voor mensen die in armoede leven. Budgetbeheer wordt niet aangeleerd, de 
bevolking krijgt geen stelselmatige informatie inzake sociale zekerheid (vooral voor zelfstandigen) en 
over handelspraktijken. He

‘Te weinig inkomsten hebben, leidt onvermijdelijk tot overmatige schuldenlast tenzij je je prostitueert, 
misdadiger wordt, drugs dealt, bedelt, in het zwart werkt... Alles bij elkaar genomen, werk je beter in 
het zwart…’ (Comité de défense des citoyens de la Ville de Bruxelles, 2003). 

 

dere rtenissen in het 
Breuksituaties (scheiding van tafel en bed of echtscheiding, lichamelijke of geestelijke ziekte, verlies 
van werk, enz.) zijn momenten waarop mensen enorm kwetsbaar zijn.  

Ook al kun je moeilijk alle oorzaken begrijpen die tot overmatige schuldenlast leiden, sommigen 
geven mentale kwetsbaarheid als oorzaak op. Het gebeurt dat zwaar depressieve mensen zich volledig 
laten gaan en hun verplichtingen niet meer nakomen. Depressie is zowel een oorzaak als een gevolg 
van overmatige schuldenlast. 

33..33..44  DDEE  SSIITTUUAATTIIEE  BBIIJJ  DDEE  ZZEELLFFSSTTAANNDDIIGGEENN  

Zelfstandigen vormen een specifieke categorie. In tegenstelling tot de vooroordelen hebben tal van 
zelfstandigen inkomsten die onder het leefloon liggen. Volgens de OCMW’s vragen deze mensen 
steeds vaker maatschappelijke hulp en hun schuldgraad neemt zeer snel toe. Er komen meer en meer 
schijnzelfstandigen voor, dit wil zeggen werknemers die feitelijk een band van ‘ondergeschiktheid’ 
hebben met een baas (definitie van loontrekkende werknemer) maar die onder het zelfstandigenstatuut 
werken. 
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Overm schuld : 

, misbruiken van derden 

hten wanneer de activiteit wordt stopgezet.  

atige enlast bij zelfstandigen ontstaat door

 economische oorzaken en de concurrentie die eruit voortvloeit; 

 oorzaken die te maken hebben met de werking van de overheid: administratieve sancties, het 
gewicht van de fiscaliteit, het zwakke sociaal statuut (dekking bij ziekte, enz.), de slechte 
organisatie van de besturen die opdrachten geven voor openbare werken (betalingstermijnen 
bijvoorbeeld), enz.; 

 ‘tegenslagen’, gevolg van arbeidsongevallen, hardnekkige wanbetalers
(boekhouders, enz.); 

 persoonlijke oorzaken (levensongevallen) die een beduidend grotere impact hebben dan bij 
werknemers, met name vanwege het sociaal statuut en de nauwe banden tussen beroepsleven en 
privé-leven (Lambrecht J. en Beens E., 2003);  

 sociale oorzaken, enerzijds wegens een minder uitgebreide dekking van de sociale zekerheid wat 
betreft gezondheidszorg, ziekte- en invaliditeitsverzekering en pensioen en anderzijds wegens 
leemtes inzake het behoud van sociale rec

 

33..44  WWEELLKKEE  SSOOOORRTTEENN  SSCCHHUULLDDEENN  BBEESSTTAAAANN  EERR??  

Overmatige schuldenlast ontstaat door een opeenstapeling van verschillende soorten schulden 

De schulden van mensen die in armoede leven, stapelen zich op. Zo heb je solidariteitsschulden 
(leningen bij vrienden), huur- en energieschulden, schulden voor ziekenhuiskosten en 
gezondheidszorg, schulden aan het openbaar vervoer, de sociale zekerheid en voor gerechtskosten, 
fiscale op de ontleende sommen, consumentenkredietschulden en 

(OCMW Sint-Gillis, 2003). Bovendien neemt het aantal schulden per persoon beduidend toe (Télé 
Service, 2003).  

 schulden, interestschulden 
kredietkaartschulden. De reclame mikt in het bijzonder op mensen die in armoede leven. Het volstaat 
in een achtergestelde buurt te wonen om in de brievenbus reclame over krediet te krijgen. 

De cijfers worden voorgesteld in punt 3.5. 

 

33..44..11  CCOONNSSUUMMEENNTTEENNKKRREEDDIIEETTSSCCHHUULLDDEENN  EENN  KKRREEDDIIEETTSSCCHHUULLDDEENN  VVAANN  ZZEELLFFSSTTAANNDDIIGGEENN  

Mensen die in armoede leven, zijn bijzonder kwetsbaar. Huishoudens met bescheiden inkomsten 
ebruiken veelvuldig krediet om de aankoop van courante consumptiegoederen te financieren of om 

een duidelijk gebrek aan inkomsten te ondervangen (OCE, 2001).  

Zelfstandigen zijn ook kwetsbaar omdat er tal van financieringstypes bestaan die specifiek voor hen 

gen van de niet-uitvoering van deze overeenkomsten worden geregeld door verschillende 
wetgevingen volgens de aard van het krediet (OCE, 2000). 

 

g

bestemd zijn. Het gaat om investeringskredieten, leasing, kaskrediet, borgstellingskredieten en 
gemengde kredieten gericht op het financieren van de aankoop, de bouw of de verbouwing van een 
onroerend goed dat deels bestemd is voor beroepsdoeleinden en deels voor privé-doeleinden. Ook 
voor auto’s is dit het geval. 

De gevol
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33..44..22  HHUUUURRSSCCHHUULLDDEENN  

ypotheek op het budget van de 
huishoudens: de huurprijzen zijn veel te hoog, net als de facturen voor de levering van gas en 

onv
is. 

De Brusselaars worden ongelijk behandeld ten opzicht van de inwoners van de andere gewesten van 

wanneer zij enkel recht hebben op een vervangingsinkomen, dat in heel het land even hoog ligt. In dit 
gev

Om n gezinnen in een ongezonde of veel te kleine 
won

€ 77

ommige mensen kiezen voor de ‘campingoplossing’ om tijdens een bepaalde periode hun 
oninguitgaven te verminderen. Deze mogelijkheid bestaat niet in Brussel. 

bestand ijs (sociale woningen, woningen van het 

et een betaalbare prijs is uiterst beperkt.  

rhuis- Huur- en Installatietoelagen), de opvordering van 
 verhuurkantoren (SVK’s) zijn stuk voor stuk maatregelen 

ie hun doel onvoldoende halen. 

De inwoners en de verenigingen van mensen die in armoede leven, wijzen de 
huisve proble aakt. 

 deze vaststellingen op het gebied 

De woonomstandigheden in het BHG leggen voortdurend een h

elektriciteit. Momenteel hebben zelfs de huishoudens die over gemiddelde inkomsten beschikken 
oldoende inkomsten voor de woningmarkt, vooral wanneer er maar één inkomen in het huishouden 

het land. Bij gelijk inkomen wegen de huurkosten meer op het budget van de Brusselaars, vooral 

al missen zij manoeuvreerruimte om de lasten en de lasten afkomstig uit overmatige schuldenlast 
te dragen.  

 buitensporige huurprijzen te vermijden, wone
ing (bijvoorbeeld een studio voor een koppel met 3 kinderen) tegen buitensporige prijzen 

vergeleken met hun financiële middelen, bijvoorbeeld € 600 huur voor een gezin van 4 mensen dat 
3 maandelijkse inkomsten heeft (Bonnevie 2003). 

S
w

Het  van woningen met een bescheiden huurpr
Woningfonds en sociale verhuurkantoren) is duidelijk onvoldoende om aan de vraag in het BHG te 
voldoen. Er zijn te weinig sociale woningen die (bij overeenkomst) ter beschikking worden gesteld 
van de OCMW’s om gezinnen in een sociale noodsituatie te huisvesten. Het aanbod kwaliteitsvolle 
privé-woningen m

Er bestaan wetgevende maatregelen om mensen met een laag inkomen toegang te geven tot een 
woning, maar die halen hun doelstellingen niet altijd, zodat hun doeltreffendheid vermindert. Zo schiet 
het Huurwaarborgfonds de waarborg enkel voor aan een huurder die voldoende solvabel is. Zij die 
recht hebben op OCMW-steun lijken er geen toegang tot te hebben. In dat geval vervult het OCMW 
de rol van het Huurwaarborgfonds (GREPA, 2003).  

Andere maatregelen zoals de VHIT’s (Ve
verlaten onroerende goederen en de sociale
d

stings matiek aan als het belangrijkste element dat de ellende in het BHG zichtbaar m
Het is een van de oorzaken van thuisloosheid. De toestand is dramatisch voor een groot aantal mensen 
en gezinnen: ‘Je komt niet om van de kou, het is de ellende die doodt’ (Daklozenfront, 2004). 

We verwijzen naar het achtste armoederapport van het BHG voor
van wonen (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, 2002).  

 

33..44..33  EENNEERRGGIIEE--  EENN  WWAATTEERRSSCCHHUULLDDEENN  

e consumenten kampen al met financiële moeilijkheden voordat de distributiemaatschappijen 
eginnen met het sturen van rappelbrieven en het afsluiten van de toevoer.  

Energieconsumptie is onvermijdelijk. In de stad bestaan er nauwelijks mogelijkheden tot 
vervangconsumptie zoals hout (CGEE, 2003). 

D
b
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Volge ctoren ed op de kosten van de energieconsumptie van de huishoudens: de 
energieprijs (tariefstructuur) en de zwakke financiële en fiscale aansporingen voor isolatie en rationeel 

en kwaliteitsvolle uitrusting (CGEE, 2003).  

nde fa  hebben een invlo

energiegebruik, de grootte van het huishouden, de beroepssituatie (de woonplaats dag en nacht 
bewonen of haar overdag verlaten om te gaan werken), het beschikbaar inkomen en het woningtype. 

Rationeel energiegebruik is maar mogelijk voor zover er budgettaire ruimte is om vooraf te investeren 
in e

 

33..44..44  KKOOSSTTEENN  VVAANN  DDEE  GGEEZZOONNDDHHEEIIDDSSZZOORRGG  

van de gezondheidszorg en de verhoging daarvan vormen een ander element dat het 
gezinsbudget destabiliseert. Dit heeft zowel betrekking op de facturen voor ziekenhuisopname, de 

 het ziekenfonds te laag en tal van gezinnen 
hebben een overmatige schuldenlast omdat zij gedurende een lange periode peperdure behandelingen 

ijst met de terugbetaalde 
verstrekkingen en geneesmiddelen steeds meer in. De maximumfactuur (MAF) maakt het mogelijk de 

moeilijk het persoonlijk aandeel van de 
medische kosten te betalen met een beperkte uitkering. Thuislozen zijn in het algemeen met niets in 

die hun factuur niet kunnen betalen af op de 
openbare ziekenhuizen waar zich een concentratie van arme cliënten voordoet.  

33..44..55  SSOOCCIIAALLEE  SSCCHHUULLDDEENN  EENN  SSCCHHUULLDDEENN  VVOOOORR  AALLIIMMEENNTTAATTIIEE  

 worden 
terugbetaald aan het OCMW wanneer de achterstallige uitkeringen worden ontvangen. 

 kosten van deze dienstverlening 
worden maandelijks terugbetaald aan het OCMW door inhouding op het leefloon, het ELL of 
een andere vorm van maatschappelijke dienstverlening.   

tverlening wordt op dezelfde manier teruggevorderd 
(bij zwartwerk bijvoorbeeld). 

erschuldigd door de echtgenoot. In dit geval worden 
deze voorschotten rechtstreeks teruggevorderd bij de in gebreke blijvende 

- maatschappelijke dienstverlening aan bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn. De 
kosten van deze dienstverlening kunnen worden teruggevorderd bij de onderhoudsplichtigen: 
zo moet het OCMW trachten de kosten voor dienstverlening aan een jongere terug te vorderen 

De kosten 

kosten voor de verzorging en de geneesmiddelen, maar ook de paramedische verzorging 
(kinesitherapie, enz.) en ziekenwagens mogen niet worden vergeten.  

Wanneer mensen zwaar ziek zijn, is de dekking van

moeten betalen en sommige geneesmiddelen niet worden terugbetaald. De laatste jaren stijgt het 
persoonlijk aandeel van de patiënt voortdurend en het RIZIV kort de l

bijdrage van de mensen aan gezondheidsuitgaven in te perken naargelang hun inkomsten. De 
verzorging wordt echter pas nadien terugbetaald waardoor de patiënt de medische kosten moet 
voorfinancieren.  

Wanneer de sociale dekking ontbreekt, wordt het vaak 

orde (La Ruelle, 2003). Het OCMW komt tussen wanneer het geval ernstig is. Illegalen hebben vaak 
helemaal geen bestaansmiddelen. Alleen de dringende medische hulpverlening is voor hen 
toegankelijk. 

Te vaak wentelen de privé-ziekenhuizen patiënten 

 

Schulden aan het OCMW bestaan door de toekenning van:  

- voorschotten op sociale uitkeringen (werkloosheid, handicap, pensioenen, enz.). Zij

- terugbetaalbare dienstverlening: huurwaarborg, enz. De

Onterecht gestorte maatschappelijke diens

- voorschotten op het alimentatiegeld v

onderhoudsplichtige.  
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bij de ouders en klopt zij bij de bloedverwanten in neerdalende lijn aan voor het terugvorderen 
van de huisvestingskosten van een bejaarde ouder in het rusthuis.  

 Wat uitleg over de onderhoudsplicht 

Het Belgisch Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ouders (en grootouders) en kinderen (en schoonkinderen) 
elkaar levensonderhoud verschuldigd zijn (artikel 205 en volgende). Deze onderhoudsplicht bestaat 
ook tussen echtgenoten. Bij scheiding kan de rechter een onderhoudsuitkering vastleggen die de ouder 
onder hoederecht over de kinderen moet betalen aan de ouder die het hoederecht heeft. Deze 

uitkering wordt toegekend voor de kinderen, maar soms ook voor de gescheiden echtgenoot wanneer 
die geen eigen ink ote. 

 derhoudsuitkering bestemd voor 

het gehele vervangingsinkomen of zelfs de gehele (in principe beschermde) maatschappelijke 

van de maatschappelijke dienstverlening terug te vorderen bij de onderhoudsplichtigen wanneer 

n en de kosten van de 
prestaties van het OCMW zijn uitgesloten. Het OCMW kan alleen maar afstand doen van de 
terugvordering door individuele beslissing of om redenen van billijkheid (zware financiële lasten 
van de onderhoudsplichtige, verstoorde relatie tussen ouders en kind, enz.) of om 
gezondheidsre

de terugvorderingsplicht bij de kinderen 
wanneer een ouder of grootouder wordt opgenomen in een rusthuis. Twee andere voorstellen willen 
dez e

‘De jongeren die de ouderlijke woonst hebben verlaten, zijn ofwel vertrokken ‘met slaande deuren’ of 
zij w s
richt om
dan zon

In hun 
geweste ulden aan als een van de belangrijkste uitdagingen waaraan zij 
het hoof

 

z

omsten heeft, meestal voor de echtgen

De OCMW’s beschikken hiervoor over twee specifieke actiemiddelen: het voorschot op de 
onderhoudsuitkering en de terugvordering van de uitgaven van het OCMW bij de 
onderhoudsplichtigen. 

De OCMW’s hebben de taak voorschotten toe te kennen op de on
de kinderen van de ouders die ze niet ontvangen. Deze voorschotten, met een maximumbedrag van 
€ 125 per maand, worden berekend op basis van het bedrag van de onderhoudsuitkering 
vastgelegd bij vonnis en van een inkomstenbarema. De OCMW’s moeten deze voorschotten 
terugvorderen bij de onderhoudsplichtige (meestal de vader) krachtens artikel 68 bis en volgens de 
organieke OCMW-wet van 8 juli 1976.  

 De OCMW’s krijgen heel regelmatig te maken met situaties waar er beslag wordt gelegd op de 
inkomsten van mensen. Krachtens artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek kan het gehele loon, 

dienstverlening aangeslagen worden bij de onderhoudsplichtige (de vader). Dit levert serieuze 
problemen op. In dit geval heeft de onderhoudsplichtige vaak geen andere keuze dan zich te 
wenden tot het OCMW om financiële hulp te vragen (OCMW-federatie, 2003). 

 Krachtens de artikelen 97 en 100 van de wet van 8 juli 1976 zijn de OCMW’s verplicht de kosten 

het gaat om betalingen in speciën, kosten van de in natura verleende hulp, kosten van 
hospitalisatie, kosten van huisvesting. De administratie- en onderzoekskoste

denen.  

Sinds 2000 beoogt een wetsvoorstel het afschaffen van 

e v rplichting aanpassen (Rombeaux, J.M., 2002). 

en en een volledige onafhankelijkheid en zij verteren het feit dat het OCMW zich tot hun ouders 
 ‘onderhoudsmiddelen’ terug te vorderen moeilijk. Zij reageren dan door te vluchten en zitten 
der bestaansmiddelen’ (La Ruelle, 2003). 

memorandum ter gelegenheid van de federale verkiezingen wijzen de OCMW’s van de drie 
n van het land onderhoudssch
d moeten bieden (OCMW-federatie, 2003).  
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33..44..66  SSCCHHOOOOLLKKOOSSTTEENN    

Het onderwijs is gratis. Dit principe klopt totdat de school, door de beperkte budgettaire middelen, de 
ieren inzake schoolbenodigdheden. Daar komen nog alle 

een deurwaarder. De scholen nemen ook 

het bedrag van de schoolkosten ervoor dat sommige kinderen niet naar school 
gaa

Dez
sch

 

gezinnen vraagt haar behoeften te financ
extra’s bij zoals de kosten voor buitenschoolse activiteiten, de maaltijden, de opvang, enz. 

Schoolkosten bestaan in alle onderwijstypes en in alle netten. De kosten verschillen sterk naargelang 
het onderwijstype, het schoolniveau of de afdeling. Er zijn ook verschillen tussen de scholen (bepaalde 
activiteiten kosten geld in sommige scholen en in andere scholen dan weer niet, bijvoorbeeld: 
zwemmen). De middelen die scholen inzetten om de betaling van schulden te eisen zijn uiterst 
variabel: van het oproepen van de ouders tot het sturen van 
maatregelen om gezinnen met financiële moeilijkheden te steunen: schuldherschikking, vermindering 
van de gevraagde kosten, financiële tussenkomst dankzij de gemeente, enz. (CGK, 2004). 

In werkelijkheid zorgt 
n. De kinderen voelen zich gestigmatiseerd wegens hun armoede (onmogelijkheid de schoolkosten, 

de maaltijden en de schooluitstapjes te betalen, onvoldoende materiaal, opmerkingen van de leraars). 
e toestand brengt een schaamtegevoel en vluchtgedrag teweeg en leidt vaak tot mislukking op 

ool. (La Ruelle, 2003). 

33..44..77  VVEERRVVOOEERRSSCCHHUULLDDEENN  

Het
verv

Toc

De prijs van het Brussels openbaar vervoer is relatief duur voor huishoudens die geen recht hebben op 

te b

 openbaar vervoer is essentieel voor mensen die in armoede leven, omdat dit het enige 
oermiddel is en omdat je hier alleen maar moet betalen wat je nodig hebt.  

h zijn de schoolabonnementen te duur voor mensen met beperkte inkomsten. 

kortingen. Door het systeem van gerichte controles, is het mogelijk ‘zwart te rijden’ en op deze kosten 
esparen. Maar wanneer je ‘gepakt’ wordt, verhogen de boetes en kosten, de schuldlast enorm. 

33..44..88  TTEELLEEFFOOOONNSSCCHHUULLDDEENN  

Dit 
heb

Heel veel mensen gebruiken een voorafbetaalde kaart naargelang hun behoeften, maar heel wat andere 

soort schuld is belangrijker geworden sinds het verschijnen van de GSM’s. Tal van huishoudens 
ben hun vaste telefoon ingeruild voor een GSM.  

worden verblind door verleidelijke reclame voor abonnementen. De reclame biedt immers vaak gratis 
belminuten aan, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden. Deze formules zadelen de jongeren en de 
wat ouderen met schulden op. 

‘Ik heb een abonnement genomen wanneer ik al die gratis belminuten zag en ik haalde me een schuld 
van meer dan € 250 op de hals!’ 

 

33..44..99  FFIISSCCAALLEE  SSCCHHUULLDDEENN  EENN  SSCCHHUULLDDEENN  IINNZZAAKKEE  BBIIJJDDRRAAGGEENN  VVOOOORR  DDEE  SSOOCCIIAALLEE  ZZEEKKEERRHHEEIIDD  
EENN  DDEE  BBTTWW  VVOOOORR  ZZEELLFFSSTTAANNDDIIGGEENN  

Het aantal fiscale schulden stijgt sterk. Belastingen zijn vaak de oorzaak van problemen omdat mensen 
it niet voorzien en ze de bedragen moeilijk kunnen inschatten. Dit geldt niet voor de armste gezinnen 

die geen belastingen moeten betalen (La Ruelle, 2003). 
d
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Bepaalde wettelijke regelingen verzwaren de fiscale schuld. Het niet-afhouden van belastingen op de 
moederschaps- en ziekte-uitkeringen draagt bijvoorbeeld bij tot het ontstaan van fiscale schulden 

 is iedereen 
verantwoordelijk voor zijn schulden maar kan eenieder ook verantwoordelijk worden gesteld voor 

eiten is een 
loutere tolerantie. ‘Deze toleranties kunnen afhangen van het stellen van waarborgen en kunnen 

Er zijn niet enkel de schulden tegenover de staat maar ook voor belastingen opgelegd door het BHG.  

De invoering van de Brusselse gewestbelasting en de plotse verhoging ervan van € 50 in 2001 naar 
€ 165 2 heb gerd (Wolu-Services, 2003). Deze vaststelling wordt bevestigd 
door de sociale diensten. In dat verband voelen de huishoudens zich gediscrimineerd omdat het bedrag 

Er zijn heel wat aanvragen tot vrijstelling van deze belasting. Er is vrijstelling voorzien voor mensen 

33..44..1100  IINNTTEERREESSTTEENN  EENN  BBOOEETTEESS  

Kosten verhogen de schuld aanzienlijk: buitensporige lastenpercentages van de zichtrekeningen, 

et geval is bij energie en openbaar vervoer).  

p het consumentenkrediet is gereglementeerd sinds 1 juli 2003 dankzij 
de wet op de minnelijke invordering (zie verder).  

den tegenover de staat. De niet-betaling van belastingen verplicht de 
belastingplichtige tot het betalen van 0,8 % verwijlinteresten voor sommen hoger dan een bepaald 

edrag. Dat is het geval voor de personenbelasting (PB), maar ook voor de verkeersbelastingen.  

Wann
administratieve bo

tige. Bij de Brusselse gewestbelasting wordt 
elke vertraging bestraft met een boete gelijk aan twee keer de laattijdig betaalde belasting en verhoogd 
met een maandelijkse verwijlinterest van 0,8 %. De gewestelijke directeur kan iemand gedeeltelijk of 
geheel vrijstellen van verwijlinteresten. 

(OCMW-federatie, 2003). 

Volgens het huwelijkscontract – en dat blijft geldig zolang er geen wettelijke scheiding is –

schulden die door de echtgenoot werden aangegaan.  

De belastingontvanger is met zijn persoonlijke goederen verantwoordelijk voor zijn beheer. Dit dwingt 
hem tot het vervolgen van de belastingplichtige met overmatige schuldenlast, ongeacht de situatie van 
deze laatste. Alleen bij collectieve schuldenregeling geldt deze verplichting niet. 

De belastingontvanger kan betalingstermijnen toestaan. Het toekennen van deze facilit

worden verantwoord door de meest diverse redenen waaronder de omvang, de ouderdom of de aard 
van de fiscale schuld, de moeilijkheden van de belastingplichtige, zijn solvabiliteit, de waarborgen die 
hij kan voorleggen en het eventuele bestaan van andere schuldeisers’ (Vademecum MBZ, 30/11/1999, 
geciteerd in het Observatoire du Crédit et de l’endettement, 2000).  

in 200 ben de toestand verer

van de belasting identiek is, ongeacht het aantal mensen in het huishouden. 

met recht op een gewaarborgd inkomen of die ten laste zijn van het OCMW.  

De schulden van de zelfstandigen tegenover het RSVZ betreffen soms heel hoge bedragen en heel 
lange periodes (OCMW-federatie, 2003).  

deurwaarderskosten, een soms buitenwettelijke facturatie door incassobureaus, rappelkosten en/of 
boetes die veel hoger liggen dan het verbruik (zoals h

De verjaringstermijnen voor kosten van gezondheidszorg (2 jaar) moedigen de instellingen aan de 
schuldenaars voor belachelijke bedragen te dagen, wat kosten meebrengt die buiten verhouding staan.  

De berekening van interesten o

Er zijn ook interesten op de schul

b

eer men zijn belastingaangifte niet invult, wordt men ambtshalve belast en wordt er een 
ete van € 625 toegevoegd. 

Bij niet-betaling wordt vervolging ingesteld door gerechtsdeurwaarders: bevel tot betaling, uitvoerend 
beslag op roerend goed of onroerend goed, derdenbeslag op een bankrekening of zelfs onrechtstreekse 
vervolging tegen de schuldenaar van de belastingplich
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Bij de BTW brengt het laattijdig indienen van een BTW-aangifte al een administratieve boete van ten 
minste € 25 mee, die kan oplopen tot € 2.500 (fiscale boete wegens laattijdige indiening, artikel 70 § 4 
van het BTW-wetboek en KB nr. 41 en 44). Ook het (buiten de termijn) terugsturen van de aangifte na 
correctie beschouwt de BTW-administratie als een laattijdige indiening. 

e invordering van de schuld door beslag en 
derdenbeslag (OCE, 2000). 

33..44..1111  SSOOLLIIDDAARRIITTEEIITTSSSSCCHHUULLDDEENN  

 

33..55  CCIIJJFFEERRSS  IINN  VVEERRBBAANNDD  MMEETT  OOVVEERRMMAATTIIGGEE  SSCCHHUULLDDEENNLLAASSTT  

- Wat zijn de dimensies van het probleem? 

Bij niet-betaling van deze boete volgen een procedure die het ‘bevelschrift’ wordt genoemd, wat 
betekent dat verwijlinteresten beginnen te lopen, d

 

Solidariteitsschulden ontstaan door te lenen bij familie, vrienden en buren. Zij vragen meestal geen 
interesten, alleen de terugbetaling van de geleende sommen. Bij schulden kloppen mensen eerst bij 
hun kennissenkring aan. Er zijn evenwel arme families wiens familieleden er nog slechter aan toe zijn 
en hulp nodig hebben (vooral de ouders). 

In dit deel trachten we een antwoord te geven op drie vragen: 

- Welke moeilijkheden doken op, om statistieken te verkrijgen?  

- Welke databanken bestaan er om overmatige schuldenlast te meten?  

 

33..55..11  MMOOEEIILLIIJJKKHHEEDDEENN  

lieren binnen de Nationale Bank. 

ofwel 
niet, worden niet gecentraliseerd of worden niet gecommuniceerd door de betrokken instellingen 

De Europese Unie wenst dat de lidstaten belang hechten aan de positie van vrouwen in het 

Er bestaat niet zoiets als één bron voor statistische informatie. Er zijn velerlei bronnen. Verschillende 
instellingen hebben geschillen rond overmatige schuldenlast en/of behandelen deze problematiek. 
Deze instellingen beschikken over kwantitatieve gegevens.  

Aangezien het statuut van deze instellingen anders is volgens het beoogde publiek en hun wijze van 
gegevensvergaring verschilt, levert dit soms compatibiliteitsproblemen. 

Alleen de consumentenkredietschulden worden duidelijk en volledig geteld dankzij de wet en het 
bestaan van de Centrale voor Kredieten aan Particu

Het Observatoire du Crédit et de l’Endettement stelt daarentegen vast, dat huur-, energie-, 
telefoonschulden en schulden voor gezondheidszorg, verzekeringen en onderhoudsuitkeringen 
moeilijk kwantificeerbaar zijn. De statistieken betreffende deze betalingsachterstanden bestaan 

(OCE, 2001).  

armoedebestrijdingsbeleid. We moeten evenwel vermelden dat de statistieken zelden per geslacht 
worden opgedeeld. 

Er zijn dus verschillende redenen waarom het onmogelijk is volledige statistieken te presenteren. 
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33..55..22  OOVVEERRZZIICCHHTT  VVAANN  DDEE  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN  DDIIEE  DDAATTAABBAANNKKEENN  BBEEHHEERREENN  

3.5.2.1 Specifieke instellingen belast met het opstellen van statistieken 

 Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) 

 voert ook enquêtes uit zoals de huishoudbudgetenquête. Het verspreidt 
een gegevens over overmatige schuldenlast. 

 

- alle consumentenkredietovereenkomsten met betalingsachterstand. Deze situaties worden 
beschouwd als situaties van overmatige schuldenlast; 

de b

De i  delegaties, wordt ook wel de 
“zwarte lijst” genoemd.  

Vanaf 1 juni 2003 worden alle overeenkomsten voor consumentenkrediet en hypothecair krediet 
gere st  “positieve centrale” die alle informatie in verband 
met kredietovereenkomsten verzamelt. 

De CKP inventariseert geen privé-schulden zoals achterstallige huur, energiefacturen, facturen voor 
gezondheidszorg, enz. De dienst geeft een jaarlijks activiteitenverslag met statistieken uit. 

ediet en/of schulden

Het NIS hangt af van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO’s, Middenstand en Energie. Het 
verzamelt kwantitatieve gegevens van het land en geeft tal van statistische tabellen en andere 
publicaties uit. Dit instituut
g

 De Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank (CKP) 

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren, de negatieve centrale, registreerde 3 interessante 
informatietypes:  

- eslagen, overdrachten en delegaties;  

- de berichten van collectieve schuldenregeling. 

reg stratie van de wanbetalers en van de beslagen, overdrachten en

gi reerd bij de CKP. Hierdoor wordt het een

 

3.5.2.2 Instellingen werkzaam op het gebied van het kr  

racht of delegatie 
en om de dossiers inzake collectieve schuldenregeling. 

ieken over haar werking op te stellen. 

erwerkt verschilt.  

r iets 
over de werking van de beslagrechters dan over het aantal betrokken mensen.  

 

 

 De beslagrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg 

De Griffie van de Beslagrechter verzamelt alle aan het gerecht voorgelegde dossiers voor het 
gerechtelijk arrondissement Brussel. Het gaat om dossiers inzake beslag, loonoverd

De statistieken zijn elementair en met de hand gemaakt. Ze voldoen aan de vorderingen van de 
beslagrechters, die van jaar tot jaar verschillen. De Griffie van de Beslagrechter beschikt niet over 
aangepaste informatica om correcte statistieken op te stellen over de ingeleide en behandelde zaken, 
noch om statist

De dossiers worden niet per gemeente geregistreerd. De statistieken cumuleren zowel de nieuwe 
dossiers, de lopende dossiers (soms over verschillende dienstjaren) als de verlengingen. Het moment 
waarop zij worden v

Een gedetailleerde analyse van de statistieken is dus niet mogelijk. De statistieken zeggen eerde
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 D epsve

De BVK o leden zijn banken, 
verzekeri s ingen, krediet-

n en ondernemingen die kredietkaarten uitgeven. 
De BVK is belast met de verdediging van de belangen van deze beroepssector. Deze vereniging geeft 

Het Observatoire du Crédit et de l’Endettement (OCE) 

 Gewest dat instaat 
voor het overgrote deel van zijn inkomsten en van het federale Ministerie van Economie, waarmee het 

s, tussenpersonen en consumenten.  

De 
juridisc an schuldbemiddelaars en lesgevers van 
consumentenscholen in het Waalse Gewest, op technische en juridische bijstand van de 
sch b kking over krediet en schuldenlast, opleiding en 
adv ri liceert rapporten met statistieken, studies, een 
twe li n bewust te maken. 

voert het eigen onderzoeken uit.  

es praticiens de l’aide juridique (GREPA) 

rt uitvoerig 
esproken. 

He s te verzamelen en 
ver  ldbemiddeling. Het 
ysteem werkt nog niet goed waardoor deze informatie momenteel niet kan worden gebruikt. 

n de OCMW’s en private schuldbemiddelings-
diensten. 

halve sluiten de statistieken die de dienst voor 
schuldbemiddeling aanmaakt de informatieaanvragen en de aanvragen behandeld door de algemene 

iceren.  

MW’s in het kader van 
de subsidiëring en uit het antwoord op de brief van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn 

ie verder). 

e Bero reniging van het krediet (BVK) 

is de ber epsvereniging van de sector van het krediet aan particulieren. De 
ngsmaat chappijen, financiële instellingen, hypothecaire ondernem

verzekeringsondernemingen, distributieonderneminge

een jaarlijks activiteitenverslag uit met statistieken van zijn leden over consumptie en consumenten-
krediet.  

 

 

Dit observatorium bestaat sinds tal van jaren. Het krijgt subsidies van het Waalse

OCE samenwerkt op basis van overeenkomsten. De Raad van Bestuur van het OCE bestaat onder 
andere uit bankier

opdrachten van het OCE hebben betrekking op de centralisering van economische, sociale en 
he gegevens en de verwerking ervan, op de opleiding v

uld emiddelaars en op de informatieverstre
ise ng van andere sociale partners. Het OCE pub
eta ge ‘thematische fiche’ en fiches om consumente

Om haar publicaties te verwezenlijken, put het OCE gegevens uit de bestaande officiële databanken en 

 

  Groupe de réflexion et d’échange d

GREPA werd in 2003 het steuncentrum van de Brusselse diensten voor schuldbemiddeling. GREPA 
krijgt subsidies van de GGC. De opdrachten van GREPA worden later in het rappo
b

t centrum heeft een informaticasysteem ontwikkeld om kwantitatieve gegeven
zamelde de gegevens van zes private en openbare Brusselse diensten voor schu

s

 

 Diensten voor schuldbemiddeling van de OCMW’s en van de private diensten 

Er bestaan schuldbemiddelingsdiensten die afhangen va

De OCMW’s vestigen de aandacht op het feit dat het verzamelen van statistieken over 
schuldbemiddeling moeilijk is omdat deze activiteit verdeeld is over de algemene sociale dienst en de 
gespecialiseerde dienst voor schuldbemiddeling. Der

sociale dienst uit (het gaat vaak om vragen naar budgetbegeleiding of informatievragen). Daarom is 
het moeilijk de aanvragen van alle mensen die zich voor schuldbemiddeling wendden tot de diensten 
van de OCMW’s nauwkeurig te kwantif

De hier voorgestelde cijfers zijn afkomstig uit het activiteitenverslag van de diensten voor 
schuldbemiddeling, uit de antwoorden op de vragenlijst van de GGC aan de OC

(z
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De private diensten voor schuldbemiddeling behandelen het geheel van de problematiek 
(informatieverstrekking, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling). De voorgestelde gegevens komen 
uit hun activiteitenverslag. 

 

3.5.2.3 Andere instellingen  

 De 24 vredegerechten van het BHG 

Het vredegerecht is bevoegd voor geschillen tussen partijen (relaties huurders-eigenaars, 
n (onderhoudsuitkeringen, enz.). 

rgelegd aan het vredegerecht. 

e over de voorschotten op de onderhoudsuitkering, uithuiszettingen 
eslist door de vrederechter, enz. 

or verschillende 
 daarvoor over 

e BGHM stelt elk jaar een activiteitenverslag op, met statistieken van de 33 OVM’s, waaronder 

 Het Woningfonds 

uithuiszettingen) en voor de aanvragen tot betalingsfaciliteite

In de vredegerechten werden de statistieken over de werking jarenlang met de hand gemaakt. 
Momenteel heeft het Ministerie van Justitie een automatisch statistisch systeem ter beschikking 
gesteld dat een reeks inlichtingen verzamelt. Deze inlichtingen bevatten geen statistieken met 
betrekking tot betalingsmoeilijkheden van mensen voo

 

 De Brusselse OCMW’s 

De openbare centra voor maatschappelijk welzijn zijn belast met de maatschappelijke dienstverlening 
aan armen die in hun gemeente wonen.  

Behalve de gegevens afkomstig uit hun dienst voor schuldbemiddeling beschikken de OCMW’s over 
aanvullende gegevens. Ze communiceren die op aanvraag, met name voor het armoederapport van het 
BHG. Zij verzamelden informati
b

We dienen te onderstrepen dat de OCMW’s sterk bevraagd worden do
bevoegdheidsniveaus voor verschillende onderzoeken en vragenlijsten zonder
voldoende middelen te beschikken. 

 

 De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 

De BGHM oefent de voogdij uit over de sociale huisvestingsmaatschappijen (OVM’s) van het BHG. 
Deze maatschappijen verhuren sociale woningen aan mensen met weinig inkomsten. 

D
statistieken over de huurachterstanden.  

 

Dit Fonds werd gecreëerd door de Gezinsbond. Traditioneel verhuurt dit Fonds woningen en kent het 
bepaalde voordelen toe aan gezinnen, met name huursteun, hypothecaire leningen, enz. Dit Fonds 
kreeg van het BHG ook de opdracht voorschotten toe te kennen voor het samenstellen van 
huurwaarborgen.  

Het Woningfonds levert jaarlijks een activiteitenverslag af met statistieken, waaronder de statistieken 
over de huurachterstanden. 
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 Sibelga 

Sibelga is de beheerder van de distributienetten voor gas en elektriciteit in het BHG. De maatschappij 
bezit de gegevens over het aantal klanten, achterstallige facturen, plaatsingen van de 6 ampère-meter 
n afsluitingen van de energietoevoer.  

Recente k s niet meegedeeld ondanks onze officiële aanvraag. De hier 
voorgestelde gegevens zijn dus vrij oud. 

e

wantitatieve gegevens werden on

 

33..55..33  DDEE  DDIIMMEENNSSIIEESS  VVAANN  HHEETT  PPRROOBBLLEEEEMM  

3.5.3.1 Wie heeft met overmatige schuldenlast te maken? Welke zijn de risicogroepen? 
Overmatige schuldenlast treft alle lagen van de bevolking. Meer en meer mensen uit de middenklasse 
zakken weg in overmatige schuldenlast. Toch zijn mensen met weinig inkomsten het meest kwetsbaar; 
mensen met een vervangingsinkomen, een leefloon, maatschappelijke dienstverlening van de 

CMW’s of mensen met lage lonen. 

d tot de actieve bevolking behoort, eenoudergezinnen, werklozen, 
rtig en grote gezinnen zijn het meest getroffen (Observatoire du Crédit et 

 Nationaal Actieplan Sociale Insluiting (NAPincl) 

ten aan Particulieren van de Nationale Bank van België en de 
meerderjarige bevolking. 

or het land als voor het BHG, ten gevolge van administratieve 
wijzigingen.  

Tabel 20: Aandeel wanbetalers in de meerderjarige bevolking van België en het BHG.  

ndeel wanbetalers in de meerderjarige 

O

Huishoudens waar nieman
alleenstaanden jonger dan de
de l'Endettement, 2001).  

Een van de indicatoren in het Belgische NAPincl betreft de overmatige schuldenlast van de inwoners 
van het land. Deze indicator bepaalt de verhouding tussen het aantal mensen geregistreerd door de 
(negatieve) Centrale voor Kredie

Deze indicator bedraagt eind 2002 ongeveer 5,0 % voor België en 6,7 % voor het BHG. In 2003 
vermindert dit percentage zowel vo

Aantal wanbetalers Aa
bevolking  

2002 2003 2002 2003 
België 402.589 353.520 5,0 % 4,3 % 
BHG 51.101 40.758 6,7 % 5,3 % 

Bron: NBB, 2002 en 2003 

 

 Het profiel van de betrokken mensen 

iddeling beschrijven in hun activiteitenverslag het profiel van hun klanten 

ten overeenkomt met het profiel van de bevolking, behalve wat betreft het type 
inkomsten.  

De diensten voor schuldbem
op verschillende manieren.  

Als we deze informatie samenvatten, kunnen we vaststellen dat in het merendeel van de gevallen het 
profiel van de klan
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 Type inkomsten 

De mensen met een vervangingsinkomen zijn oververtegenwoordigd onder de mensen die zich 
wenden tot een schuldbemiddelingsdienst (tabel 21). Het omgekeerde geldt voor mensen met 

Tabel 21: Aard van het inkomen van de mensen die in 2002 beroep deden op de 
schuldbemiddelingsdiensten in het BHG, in vergelijking met de gemiddelde verdeling 
in het gewest.  

Spreiding van de klanten 

schuldbemiddelingsdiensten 

beroepsinkomsten. 

  van de Brusselse Spreiding van alle Brusselaars 

Vervangingsinkomen 38 tot 51 % 
Bijstand van het OCMW 17 tot 22 % 29

 
 % 

Beroepsinkomens 27 tot 37 % 56 % 
Bron : activiteitenverslagen van de schuldbemiddelingsdiensten, 2003 en NIS, huishoudensbudgetenquête 2001 

aut N., 2000). De inkomsten van de zelfstandigen zijn opgenomen bij de 

 studie uitgevoerd in België op basis van de netto-inkomsten van bijna 
450.000 zelfstandigen in hoofdberoep, cijfers afkomstig van de Rijksinstituut voor de Sociale 

zelfstandigen van het land worden in 2000 gerangschikt bij de armste mensen (eerste 
kwartiel van de inkomsten), in het BHG is dat voor 28 % van de zelfstandigen het geval. 

Meer dan één zelfstandige op de vijf in België heeft ten minste een jaar onder de armoedegrens 
geleefd tussen 1995 en 2000 en 7 % n leeft sind

Tabel 22: Aandeel van de zelfstandigen in het eer omenskwartiel in België, 2000.  

an 65 jaar 

Een onderzoek in 12 ondernemingen van meer dan 500 werknemers toont aan dat in 1999 0,5 tot 1 % 
van het personeel wordt getroffen door overmatige schuldenlast. Bij de MIVB heeft 5,9 % van het 
personeel hiermee te maken in 1996, op het Ministerie van het BHG 4,4 % en bij Net Brussel 10 % 
van de werknemers (Cobb
beroepsinkomsten. 

In hun memorandum gericht aan de federale regering voor de verkiezingen van 2003 wijzen de 
OCMW’s erop dat steeds meer zelfstandigen om hulp komen vragen (OCMW-federatie, 2003). 

Recent werd immers een

Verzekeringen der Zelfstandigen (Lambrecht J. en Beens E., 2003). 

18 % van de 

 van de zelfstandige s 6 jaar in armoede.  

ste ink

Meer d 62 % 
Vrouwen 39 % 
Mannen 20 % 

Bron : Lambrecht J. en Beens E., 2003 

anten.  

atie van de dienst voor schuldbemiddeling van het OCMW van Brussel-stad blijkt dat ¾ 
van de klanten Belgen zijn. 

 Gezinssituatie  

Het BHG telt 50 % eenpersoonshuishoudens. De diensten voor schuldbemiddeling melden een 
percentage gaande van 43 % tot 65 % geholpen alleenstaanden. 

 De man-vrouwverhouding 

In de diensten voor schuldbemiddeling is er geen duidelijke tendens waar te nemen in de verdeling van 
mannelijke en vrouwelijke kl

 Nationaliteit 

Uit de inform
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3.5.3.2 Consumptie in België 

iden de consumptie-uitgaven minder snel in 2001, gaande van 3,6 % in 2000 naar 
1,6 % in 2001 terwijl de beschikbare inkomsten er met 2,7 % op vooruit gingen in 2000 en 1,7 % in 

en groeivoet van 
2,3 % (OC

De gegevens van het NIS afkomstig uit de huishoudbudgetenquête van 2001 maken het mogelijk een 
vergelijking te maken tussen de inkomst aven van de huishoudens voor het 
hele land en voor k gewest. Spijtig ge er inf
van de overmatige schuldenlast in het hu

In België hebben de armste huishoudens onvoldoende in  hun uitgaven te dekken. Da
conclusie

Meer dan 50 % van de Brusselse huishoudens heeft meer uitgaven dan inkomsten.  

Figuur 26: Vergelijking van de gemiddelde inkomens en uitgaven per deciel in het BHG, 2001 

De economische situatie beïnvloedt rechtstreeks het niveau van de inkomsten en van de consumptie. 
Op nationaal gebied vormen de algemene consumptie-uitgaven van de particulieren 53 % van het 
BBP. In België groe

2001 (BVK, 2003). In 2002 vertonen de consumptie-uitgaven van de huishoudens e
E, 2004). 

en en de consumptie-uitg
noeg beschikken we niet ov
ishoudbudget. 

el ormatie omtrent het aandeel 

komsten om t 
. betekent dat zij onvoldoende kunnen consumeren. Voor het BHG komen we tot dezelfde 

Bovendien liggen de inkomsten en uitgaven van de Brusselaars globaal lager dan het gemiddelde van 
het land, uitgezonderd de 10 % rijksten (het tiende deciel van de inkomsten). De situatie van de 
Brusselaars is kritieker dan in de twee andere gewesten.  
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 Bron : NIS, huishoudbudgetenquête, 2001 
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3.5.3.3 Type schulden 
Op de vo fers gegroepeerd per type schulden. We vermelden dat het 
hypothec e t uitgesloten omdat we van mening zijn dat slechts weinig 

udsschulden. 

lgende bladzijden worden de cij
air kredi t van deze analyse word

Brusselaars die in armoede leven dit soort krediet hebben. 

Volgens het Observatoire du Crédit et de l’Endettement zijn de frequentste schulden in dalende 
volgorde en zonder rekening te houden met hypothecaire kredieten; consumentenkredietschulden, 
fiscale schulden, schulden voor gezondheidszorg, energieschulden, huurschulden, telefoonschulden, 
waterschulden en onderho

 Consumentenkrediet 

Er is sprake van consumentenkrediet zodra aan de consument een betalingstermijn, lening of elke 
andere betalingsfaciliteit wordt toegekend (Ministerie van Economische Zaken, 1992). 

 

 De types consumentenkrediet 

- de kredietopening;  
- de lening op afbetaling;  
- de verkoop op afbetaling;  
- de financieringshuur. 

 

Enkel de kredietopeningen zijn wat het aantal overeenkomsten betreft sterk toegenomen. Dit 
krediettype wordt de laatste jaren meer gebruikt omdat het beantwoordt aan een behoefte van de 
markt, onder andere dankzij de flexibiliteit die kredietopeningen bieden (BVK, 2003). Deze tendens 
wordt bevestigd in 2003 (NBB, 2003). De sociale diensten kwamen tot dezelfde vaststelling: het 
kredietaanbod heeft zich verplaatst naargelang de vraag van de markt naar andere systemen zoals de 

                                                     

Het consumentenkrediet wordt behandeld vanuit drie invalshoeken: 

 de types consumentenkrediet 
de ontwikkeling van het consumentenkrediet 

 de overmatige schuldenlast verbonden aan consumentenkrediet 
 

De wet van 12 juni 1991 definieert 4 categorieën van consumentenkrediet45: 

 
45 De kredietopening is elke kredietovereenkomst waarbij koopkracht, geld of gelijk welk ander betaalmiddel 
ter beschikking wordt gesteld van de consument, die ervan gebruik kan maken door een of meerdere 
kredietopnemingen te verrichten onder meer met behulp van een betaal- of legitimatiekaart of op een andere 
wijze, en die ertoe gehouden is terug te betalen op de datum van zijn keuze (Ministerie van Economische Zaken, 
1992). 

De lening op afbetaling is elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, waarbij geld of een 
ander betaalmiddel ter beschikking wordt gesteld van een consument, die zich ertoe verbindt de lening terug te 
betalen door periodieke stortingen (Ministerie van Economische Zaken, 1992). 

ietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, welke normaal leidt 
de goederen of levering van diensten en waarvan de prijs betaald wordt 

 ten minste drie betalingen, door middel van periodieke stortingen waaronder het voorschot is begrepen. 
inisterie van Economische Zaken, 1992). 

De financieringshuur is elke kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of de vorm, waarbij de ene partij zich 
ertoe verbindt de andere het genot van een lichamelijk roerend goed te verschaffen tegen een bepaalde prijs, die 
de laatstgenoemde zich verbindt periodiek te betalen en waarin, eveneens expliciet of stilzwijgend, een 
koopaanbod is vervat. Bepaalde sectoren zoals de verkoop van huishoudelijke goederen en muziekketens 
gebruiken deze formule (Ministerie van Economische Zaken, 1992). 

De verkoop op afbetaling is elke kred
tot de verkrijging van lichamelijke roeren
in
(M
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kredietop nderscheid tussen leningverschaffende instellingen en banken, de 

de soorten consumentenkrediet in België. 

ening, de lening zonder o
kredietkaarten en de kredietkaarten van warenhuizen. Toch specificeert de BVK dat de 
kredietopeningen minder dan een vijfde van het openstaande saldo inzake consumentenkrediet 
vertegenwoordigen (BVK, 2003).  

Het aantal overeenkomsten voor leningen en verkopen op afbetaling is daarentegen gedaald. Het 
aantal overeenkomsten voor financieringshuur is sterk teruggelopen (van 64.306 overeenkomsten in 
1998 tot 582 overeenkomsten in 2002).  

Figuur 27: Evolutie van de verschillen
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De Nationale Bank komt tot een andere vaststelling: steeds meer mensen wenden zich voor 
kredietopeningen tot andere kredietinstellingen dan de klassieke instellingen. Het gaat om niet-
bancaire kredietverstrekkers zoals financieringsmaatschappijen, grootdistributie, postorderbedrijven, 
enz.  

Men kan zich afvragen welke criteria worden gehanteerd om deze nieuwe krediettypes aan de 
consument toe te kennen in geval van postorderverkoop en in de grootdistributie en hoe men hier de 
spiraal van de overmatige schuldenlast kan vermijden. Deze vragen moeten worden onderzocht. 

 De ontwikkeling van het consumentenkrediet tussen januari 1995 en juni 2002 

Onderstaande tabel schetst de ontwikkeling van het consumentenkrediet op basis van de gegevens van 
de Beroepsvereniging van het krediet (BVK) van de voorbije jaren. De BVK verenigt het merendeel 
van de consumentenkredietinstellingen en vertegenwoordigt 96 % van de markt. De resterende 4 % 
van de markt bestaat vooral uit ondernemingen die met eigen middelen uitsluitend op afbetaling 
verkopen en tal van overeenkomsten voor kleine bedragen sluiten. 

Midden 2002 bedroeg het bedrag van de consumentenkredieten geregistreerd door de leden van de 
BVK 12,9 miljard euro. Dat betekent een nominale groei van 2,5 % over 12 maanden, wat 
overeenkomt met een reële groei46 van 1,6 % in de 12 laatste maanden van 2002 (BVK, 2003). Op 31 
                                                      
46 Reële groei = houdt rekening met de inflatie. 
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december 2002 zijn de consumentenkredieten met 1,2 % gestegen in vergelijking met 2001 (OCE, 
2004). 

Het aandeel van de kleine kredieten is groot: 6,3 % van het totaal aan consumentenkredieten heeft 
betrekking op bedragen lager dan € 2.500 (berekend voor de 3 types consumentenkredieten: de 

sten minder snel 
verloopt dan de ontwikkeling van de bedragen. Dit betekent dat er minder kredietovereenkomsten 
worden ondertekend, maar voor grotere bedragen.  

Tabel 23: Evolutie van het consummentenkrediet in België (leden van BVK). 

Bedragen Contracten 

verkopen en leningen op afbetaling en de kredietopeningen) (OCE, 2002). 

 

De volgende tabel toont dat de ontwikkeling van de consumentenkredietovereenkom

Jaar - maand X 1.000.000 € Nominale 
evolutie Reële evolutie Aantal 

contracten Evolutie 

1995-06 8.679 100,0 100,0 3.448.726 100,0 
1995-12 8.852 101,4 101,4 3.516.012 101,9 
1996-06 9.285 107,0 105,1 3.604.452 104,5 
1996-12 9.381 108,1 104,8 3.648.126 105,8 
1997-06 9.601 110,6 106,8 3.705.360 107,4 
1997-12 9.756 112,4 107,7 3.711.448 107,6 
1998-06 10.305 118,7 112,8 3.942.240 114,3 
1998-12 10.727 123,6 117,8 4.072.313 118,1 
1999-06 11.220 129,3 121,9 4.149.079 120,3 
1999-12 11.468 132,1 123,5 3.903.482 113,2 
2000-06 12.164 140,2 128,7 4.028.279 116,8 
2000-12 12.234 141,0 128,6 4.108.796 119,1 
2001-06 12.621 145,4 129,7 4.184.680 121,3 
2001-12 12.706 146,4 130,7 4.283.155 124,2 
2002-06 12.939 149,1 131,8 4.345.576 126,0 

Bron : BVK, 2003 

 Hoeveel bedraagt de overmatige schuldenlast verbonden aan consumentenkrediet? 

. De groei ligt beduidend lager dan de groei van de vorige jaren. Dit is het zowel het gevolg van 
een kleiner aantal nieuwe registraties (overmatige schuldenlast) als van een verhoging van het aantal 

n 1,9 
miljard euro (NBB, 2002). Het Observatoire du Crédit et de l’Endettement vermeldt dat voor 2001 het 

e consumenten-

mensen 

De daling van het aantal overeenkomsten met betalingsachterstand en bijgevolg van het aantal 
geregistreerden komt ook voort uit de stijging van de schrappingen van overeenkomsten met 
betalingsachterstand omdat de termijn werd ingekort (van twee jaar naar een jaar) en om 

In 2002 steeg het totale aantal personen en het aantal overeenkomsten met achterstand geregistreerd 
bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank met respectievelijk 1,3 en 
1,9 %

schrappingen van geregulariseerde overeenkomsten (afbetaalde schulden). Nochtans wordt 85 % van 
de wegens betalingsachterstand geregistreerde overeenkomsten niet geregulariseerd, dit wil zeggen dat 
de schuld niet wordt aangezuiverd. Het totaalbedrag van deze achterstand bedraagt meer da

bedrag aan onbetaalde kredietschulden 9,3 % van het totaalbedrag van de lopend
kredieten bedraagt (OCE, 2003).  

Eind 2002 had 26 % van het totale aantal niet-geregulariseerde consumentenkredieten betrekking op 
kredietopeningen toegekend door niet-bancaire kredietverstrekkers.  

Het jaar 2003 wordt gekenmerkt door een significante daling van het aantal geregistreerde 
(12,2 %) en overeenkomsten (8,1 %) in vergelijking met 2002. In 2003 blijft 8,3 % van de mensen met 
een in de CKP geregistreerde kredietovereenkomst in gebreke. Dat komt overeen met 7,9 % van het 
aantal contracten.  
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administratieve redenen (verplichting om aan de CKP om het rijksregisternummer van de natuurlijke 
personen mee te delen) (NBB, 2003).  

t vertrouwensklimaat bij de 
consumenten. De daling is ook te wijten aan een verstrakking van het kredietbeleid. 

De invoering van de positieve kredietcentrale en de oprichting van het fonds ter behandeling van de 

racten met afbetalingsproblemen ten opzichte 
van het aantal geregistreerde personen en contracten in de CKP in 2003. 

 Met 
afbetalings Totaal 

Volgens de Nationale Bank kan de daling van het aantal nieuwe registraties in vergelijking met vorige 
jaren in verband worden gebracht met het teruglopen van de krediettoekenning aan particulieren 
ingevolge de zwakke economische conjunctuur en de verslechtering van he

overmatige schuldenlast (NBB, 2002) anticiperen op de nieuwe wettelijke maatregelen  

Tabel 24: Aandeel van het aantal personen en cont

problemen % 

ntal personen  353.52 4. 11 8,30
507.1 .766 

contra fbetali men e stallen, m  
re kred gië). 

ntracte talings en 

Periode 

Aantal 
personen m
afbetaling
probleme

Niet 
eregularise Geregula  To

Achterstall
opvorderba
bedragen 
miljoen eu

et 
s-
n g erd riseerd taal 

ige, 
re 

 in 
ro 

002 589 .482 84.54 2.030 1.914 
003 520 .404 59.74 7.145 1.976 

Aa 0 260.1  % 
Aantal contracten 45 6.398 7,93 % 
Bron : NBB: 2003 

 

Tabel 25: Aantal mensen en cten met a ngsproble n achter et inbegrip
van de hypothecai ieten (Bel

Aantal co n met afbe problem

2 402. 467 8 55
2 353. 447 1 50
Bron: NBB, 2002 en 2003 

 

 de krediettypes toont aan dat bij financieringshuur de meeste betalingsachterstanden Vergelijking van
voorkomen. 

Tabel 26: Aantal contracten met afbetalingsproblemen in 2003 naar aard van het krediet, 
exclusief hypotecaire kredieten (België). 

 
Aantal contracten met 
afbetalingsproblemen 

 
Aard van het krediet Totaal aantal contracten 

voor krediet (*) 

Aantal 
Aandeel in het 
totaal aantal 

Aantal niet 
geregulariseerde 

contracten 

contracten 

Leningen op afbetaling 1.448.534 205.988 14,2 % 184.701 
Verkopen op afbetaling 300.394 59.957 20 % 53.564 
Financieringshuur 5.840 5.759 98,6 % 5.604 
Kredietopeningen 2.818.936 190.226 6,7 % 170.075 
Totaal 4.573.704 461.930 10,1 % 413.944 
(*) Dit werd pas vanaf 1 juni 2003 geregistreerd.  
Bron: NBB, 2003 

Indien we het aantal overeenkomsten per in gebreke blijvende persoon onderzoeken en de 
hypothecaire kredieten in 2003 uitsluiten, blijft 61,6 % van de in gebreke blijvenden in gebreke voor 
één overeenkomst. De personen die in gebreke blijven voor meer dan één overeenkomst zijn 
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beduidend minder talrijk. Het percentage personen met overmatige schuldenlast voor één enkele 
overeenkomst daalt heel lichtjes, vooral in 2003. 

Figuur 28: Aantal kredietovereenkomsten per wanbetaler in België. 
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antal Brusselaars otaal van eke blijvend onen t land bedraag
 %  terwijl de sc king uitmaken

an het totaal bedrag aan betalingsachterstanden is 14,2 % van de bedragen van de lopende 
consumentenkredieten toe te schrijven aan de Brusselaars. De Brusselaars worden dus meer door 

 

 Huur

003 

Het a op het t  in gebr e pers  voor he t 
 in 2003  Brusselaars 9,6 % van de Belgi he bevol .  12,7 % in 2002 en 11,5

V

schulden getroffen dan de andere inwoners van het land.  

schulden 

Huurschulden vormen een andere heel belangrijke groep schulden voor arme mensen. Spijtig genoeg 
bestaan er geen cijfergegevens over huurschulden. Het
onderwerp te wijden. 

 ur in he Brusselse huishoudens 

Dankzij de huishoudbudgetenquête 2001 van het NIS kun het huu e totale jaarlijkse 
uitgaven per Brussels huishouden en de verdeling ervan per inkomstende en.  

dt aangenomen da ven nie ogen bedr n ¼ of 1/3 
e Brusselse OCMW n vast d ensen die ikken over 

l tot 50 % van hun in kan bed oor het h G besteden
deld 25,5 % van hun ui  huur t  percentag  bedraagt v

llonië). ddelde hu  liggen imm
et land. 

 zou interessant zijn een studie aan dit 

Het aandeel van hu t budget van de 

nen we raandeel in d
ciel bereken

Over het algemeen wor t huuruitga t meer m agen da van 
de inkomsten. Bepaald ’s stelle at bij m besch het 
leefloon dit aande

dens gemid
e komsten ragen. V ele BH  de 

huishou tgaven aan
a

erwijl dit
 De gemi

e 21,0 %
urkosten

oor 
ers België (20,6 % voor Vlaanderen en 20,4 % voor W

G dan in de andere gewesten van hhoger in het BH
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Figuur 29: Gemiddelde huurkost in 2001 per gewest. 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Vlaanderen Wallonië België

€ 
pe

r 
ja

ar
8.000
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De situatie is erg moeilijk voor de armste Brusselse huishoudens. De rijkste huishoudens besteden een 
het gewestelijk gemiddelde aan huur, ongeveer gelijk aan het nationale 

gemiddelde. 

het BHG.  

kleiner aandeel dan 

Figuur 30: Huuruitgaven in vergelijking met de andere uitgaven, per inkomensdeciel in 2001 in 
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De studie die het Observatoire du Crédit et de l’Endettement in december 2000 uitvoerde op basis van 
150 dossiers voor collectieve schuldenregeling, waarvan 50 in Brussel, geeft een idee van de 
frequentie van de huurschulden. Dit onderzoek analyseert de dossiers van personen met overmatige 
schuldenlast die een beroep deden op collectieve schuldenregeling om een einde te maken aan hun 
overmatige schuldenlast. 

Op de 150 geanalyseerde dossiers had 24,7 % van de mensen huurschulden, terwijl voor Brussel op de 
50 geanalyseerde dossiers 32 % huurschulden had (OCE, 2001). We moeten er nochtans voor opletten 
geen overhaaste conclusies te trekken gezien de kleine omvang van de steekproef. We kunnen wel 
besluiten dat de Brusselaars meer huurschulden lijken te hebben dan het landelijke gemiddelde. In de 
volgende hoofdstukken wordt nogmaals verwezen naar de resultaten van deze studie. 

De dienst voor schuldbemiddeling van het OCMW van Brussel-stad vermeldt dat 15 % van de mensen 
die beroep doen op deze dienst, huurschulden hebben (OCMW Brussel-stad, 2002). 

 

 Sociale woningen en aanverwante 

De huurkosten wegen bijzonder zwaar op het budget van de huishoudens in het BHG. Derhalve 
trachten mensen met beperkte inkomsten de last te verminderen door een sociale woning aan te 
vragen.  

et Huisvesting heeft 50 % van de Brusselaars inkomsten waarmee 
zij in aanmerking komen voor een sociale woning. Slechts 7,7 % van de beschikbare woningen in het 

Tabel 27: Aantal woningen in het BHG, aantal sociale woningen en aanverwante. 

 Sociale woningen 
van de 33 OVM’s 

Woningfonds 
 

Sociaal 
Verhuurkantoor 

 

Totaal aantal 
woningen in het 

BHG 

Volgens de staatssecretaris belast m

BHG zijn sociale woningen of daarmee gelijkgestelde woningen. Momenteel telt men via het systeem 
van meervoudige inschrijving 23.814 Brusselaars op de wachtlijst voor sociale woningen. 

Aantal 
38.319 

waarvan 36.818 
bewoond 

588 650 511.525 

Aandeel in het 
totaal aantal 
woningen 

7,5 % 0,1 % 0,1 % 100 % 

Bron : activiteitenverslagen van de BGHM, het Woningfonds en Jennes I., 2002 

De over de huurders van sociale woningen verzamelde informatie zegt niets over hun overmatige 
schuldenlast maar toont eerder hun lage inkomsten aan.  

Enkel de huurachterstanden en het aantal uithuiszettingen beslist door de vrederechter kunnen een 
indicatie geven van het belang van overmatige schuldenlast.  

 

 De huurkosten van sociale woningen of aanverwante 

Bij sociale woningen en aanverwante wordt de huur niet berekend naargelang de wetmatigheden van 
de markt, maar naargelang precieze regels die rekening houden met de inkomsten van de huurders.  

Voor sociale woningen bedraagt de theoretische maandelijkse basishuur € 207,56 per woning, op 31 
december 2001. De werkelijk betaalde huur, afhankelijk van het inkomen, ligt lager, namelijk 

 189,10 per maand. De ligging van de woningen heeft een duidelijke invloed op de huurprijs: in een 
 Zo betalen de huurders van de Brusselse Haard de laagste 

gemiddelde huren van het BHG, namelijk € 148,73/maand. 

€
arme wijk wonen arme huurders.
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Voor de woningen van het Woningfonds betalen de huishoudens, eind 2002, volgens de grootte van 
het huishouden een gemiddelde maandelijkse huur van € 264,28 voor een alleenstaande of een persoon 
met een kind tot € 469,14 voor de huishoudens met 4 kinderen en meer. 

De sociale verhuurkantoren hanteren lagere huurprijzen dan de marktprijzen. De huishoudens moeten 
voldoen aan dezelfde inkomstencriteria als voor sociale woningen. Toch mag 30 % van de woningen 

elde huren in de 

aagkracht van de 
huurders.  

Voor de sociale woningen evolueert het gemiddelde aandeel huurachterstand constant sinds 1996. De 
 opzichte van het totale bedrag aan huur. Het aandeel 

huishoudens met huurachterstand is niet gekend. In 2001 bedraagt de huurachterstand 9,55 % van het 

De vragenlijst peilt naar het aantal huishoudens met achterstallige huren en overmatige schuldenlast en 

 s uld van ee llige uishou VM
geantwoord; 

 schuld van vijf maanden achterstallige huur: 1.469 huishoudens in de 26 OVM’s die hebben 
geantwoord; 

 schuld van meer dan vijf maanden achterstallige huur: 365 huishoudens in 11 OVM’s.  

szettingen 

et kader van conflicten met eigenaars. Deze 

om het proces te onderbreken. 

Het vredegerecht licht het OCMW in bij beslissing tot uithuiszetting en bij elke stap van het 
proces. W ings-beslissingen in 2002. 

et 
overmatige schuldenlast behandelen we dit niet in dit rapport. 

worden toegekend aan mensen met de helft meer inkomsten en zijn er bovendien afwijkingen voorzien 
voor mensen met overmatige schuldenlast.  

 Huurachterstanden 

Huurachterstanden vormen een interessante indicator. De werkelijk betaalde gemidd
sociale woningen liggen niet alleen lager dan de gemiddelde basishuren, ook de huurachterstanden zijn 
groot. Deze huurachterstanden leveren extra aanwijzingen over de financiële dr

BGHM berekent deze achterstand ten

totaal bedrag aan huurgelden en lasten, tegenover 6,89 % in 1996. Voor de woningen van het 
Woningfonds zijn de achterstanden toegenomen met 10,84 % in vergelijking met 2001.  

Om een stand van zaken op te maken over de problematiek van de overmatige schuldenlast in de de 
sociale woningen werd in maart 2003 een vragenlijst opgesteld door de dienst voor de Sociale 
Begeleiding van de Huurders van Sociale Woningen, vzw. Deze vragenlijst werd gericht aan de 27 
OVM’s waarmee de vereniging samenwerkt.  

leverde volgende informatie op 

ch n maand achtersta huur: 4.055 h dens in de 23 O ’s die hebben 

 

 Uithui

Er bestaan twee types uithuiszettingen, namelijk: 

- uithuiszettingen beslist door de vrederechter in h
uithuiszettingen zijn vaak het gevolg van het niet betalen van de huur. Toch betekenen de 
beslissingen tot uithuiszetting niet noodzakelijk dat de uithuiszetting heeft plaatsgevonden, 
aangezien onderhandelingen te elfder ure mogelijk zijn 

e hebben de 19 OCMW’s bevraagd over de uithuiszett

- uithuiszettingen beslist door de burgemeester om redenen van ongezondheid of 
onbewoonbaarheid. Aangezien de redenen voor deze uithuiszettingen niet te maken hebben m

Elf OCMW’s konden ons het aantal uithuiszettingsbeslissingen geven. Deze 11 gemeenten 
vertegenwoordigen 51 % van de woningen in het BHG. 
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De vredegerechten beslisten in 2002 over 682 uithuiszettingen in deze 11 gemeenten, dit wil zeggen 
2,6 uithuiszettingen op 1.000 woningen. Indien we dit gemiddelde extrapoleren naar het hele BHG 
schatten we het totaal aantal uithuiszettingsbeslissingen in het BHG op 1.350 per jaar. 

ningen uithuiszetting 
 

1000 woningen 

Tabel 28: Aantal beslissingen tot uithuiszetting per gemeente in 2002 ten opzichte van het totaal 
aantal woningen.  

Gemeente Aantal wo Beslissingen tot Aantal beslissingen per

Anderlecht 45.083 53 1,2
Oudergem 14.740 50 3,4

Sint-Agatha-Berchem 9.253 85 9,2

Brussel 74.520 - -

Etterbeek 23.838 75 3,1

Evere 15.664 - -

Vorst 24.663 - -

Ganshoren 11.018 12 1,1

Elsene 44.099 - -

Jette 21.608 211 9,8

Koekelberg 8.905 - -

Molenbeek-Saint-Jean 34.523 - -

Sint-Gillis 25.564 33 1,3

Sint-Joost-ten-Node 8.545 30 3,5

Schaarbeek 52.456 109 2,1

Ukk -el 39.195 - 

aal-BosvoordeWaterm  11.541 - -
Sint ,3-Lambrechts-Woluwe 26.016 8 0

Sint 0,8-Pieters-Woluwe 20.294 16 

Totaal gekende antwoorden 258.415 682 2,6
Extrapolatie voor het BHG 511.525 1.350 2,6
Bron : Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, vragenlijst aan de OCMW’s 2003 en MBHG 2003 

len om niet dakloos te worden dan andere uitgaven 
zoals voeding, energie, gezondheidszorg. 

Missc
bestaa
solva

 

 Energie- en waterschulden

Arme mensen bevestigen dat zij liever huur beta

hien zijn er mensen die schulden maken om hun huur te betalen. We weten niet of er een band 
t tussen kredietopening en huurschulden. We verwachten het niet omdat schuldeisers 

biliteitswaarborgen vragen met het oog op de afbetaling van het krediet. 

 

Elekt
Bruss NIS, 2001). Bij verwarming met 
aardgas of elektriciteit factureert de distributiemaatschappij het verbruik aan de klant. De aankoop van 

Indicatoren voor deze schulden zijn betalingsachterstanden, installatie van een begrenzer voor 
elektriciteit en afsluitingen. 

riciteit, gas en water maken deel uit van de basisbehoeften van de huishoudens. 61 % van de 
elaars verwamen met gas en 28 % met stookolie (of gasolie) (

alle andere energie maakt geen deel uit van de facturatie van Sibelga. 
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 Waterschulden in het BHG 

De cijfers die we bezitten over de waterschulden dateren van het jaar 1997. Toen telde het
Observatoire du Crédit et de l’Endettement

2 facturen. Dit aande

 
 3,6 % onbetaalde facturen na 81 dagen op 273.174 klanten 

en 341.65 el groeit sinds 1994. 

Het aanta en is daarent ld sinds e een reg e 
tercommunale Watermaatschappij ( ) verplicht aan de re ank toestemming te

uit te voeren. In 1998 ij 23 huishoudens het ter afgesloten (OCE,
1999). 

lingsachterstanden voor energie 

en voor gas en elektriciteit nemen het algemeen de vo
tanden voor tussentijdse facturen of fac oor de jaarlijkse afrek ing of van vroegere 

schulden.  

estellingen zijn een eerste stap van elprocedure. Deze in rekestellingen leiden
soms tot het plaatsen van een elektriciteitsbegrenzer met een beperking tot 6 ampère of eventueel tot 

gen. De plaatsing van de begrenzer is d sing van de distributie atschappij. Over het 
een plaatst de maatschappij zo’n begren neer de onbetaalde uur meer dan € 250

 tabel 14).  

tre de sociologie et d’économie régionales in 1997 toon  aan dat 58 % van de 
met betalingsachterstand bestaat uit huishoudens met kinderen en v al eenoudergezinnen

t al, 1997). 

sing van een elektriciteitsbegrenzer van 6 ampère in het BHG  

et aantal huishoudens die beschikken ov pèrebegrenzer wa ten er klanten op de 
zer. De maatschappij beschikt niet over het personeel o  de plaatsingen uit te 

inden zich daardoor in een m e situatie. 

eplaatste elektricite zers van 6 ampère, dat betekent een toename
t het vorige jaar (Hujoel C., 1998). 

t stopzetten van de energietoevoer. Het aantal afsluitingen 

 we naar het onderzoek 
itgevoerd door het Observatoire du Crédit et de l’Endettement: op de 50 dossiers voor collectieve 

schuldenregeling in het BHG had 28 % van de mensen energieschulden en 6 % waterschulden (OCE, 

ingen in België. 

 1999 2000 

l afsluiting egen sterk gedaa 1994 ingevolg elgeving die d
Brusselse In BIWM chtb  
vragen om een afsluiting werd b  wa  

 Beta

De schuld  over rm aan van betalings-
achters turen v en

De ingebrek de rapp geb  

afsluitin e beslis ma
algem zer wan  fact  
bedraagt (zie

Een studie van het Cen de
gebruikers oor  
(Beauchesne M.N. e

 De plaat

Naast h er een 6 am ch
plaatsing van de begren m
voeren.  

Heel wat klanten bev oeilijk

Eind 1996 waren er 3.242 g itsbegren  
van 25 % in vergelijking me

 Afsluitingen 

Onbetaalde facturen kunnen leiden tot he
van de energietoevoer is heel beperkt, maar het vormt een sterke aanwijzing van een extreme 
crisissituatie. 

Om een indicatie te hebben over het belang van energieschulden, verwijzen
u

2001).  

Een ander voorbeeld: van de mensen die aanklopten bij een schuldbemiddelingsdienst, heeft 7 % 
energieschulden (OCMW-Brussel-stad, 2002).  

Tabel 29: Moeilijkheden in verband met gas- en elektriciteitsreken

Niet betaalde facturen 529.000 213.000 
Afsluitingen van gas en elektriciteit 25.000 20.191 

Bron : Picqué Ch., 2002 
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We stellen vast dat het aantal onbetaalde facturen en het aantal afsluitingen sterk daalde, maar vonden 
hier geen verklaring voor. Het zou kunnen dat de reglementering van 11 maart 1999 in verband met 
preventie een positief effect had. 

 Schulden voor gezondheidszorg 

De huishoudbudgetenquête 2001 van het NIS toont het aandeel van de uitgaven voor gezondheidszorg 
in het huishoudbudget. Na terugbetaling door de ziekenfondsen zijn de uitgaven voor gezondheidszorg 

We stellen vast dat de aard van de kosten voor gezondheidszorg sterk varieert naargelang de 

goed voor 4 % van de totale uitgaven van de Brusselse huishoudens. Dit aandeel is groter dan in de 
andere gewesten (2,5 % in Vlaanderen en 2,8 % in Wallonië). Het aan gezondheidszorg bestede 
aandeel van het budget is het hoogst bij de huishoudens met de laagste inkomens (6,3 %).  

inkomsten (zie figuur 31). 

Figuur 31: Spreiding van de gezondheidsuitgaven van de Brusselaars in 2001. 
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Voor de huishoudens met de laagste inkomens (het eerste deciel) wordt 85 % van het budget voor 
gezondheidszorg besteed aan medische honoraria (1/3 van de raadplegingen van de huisartsen) en 
geneesmiddelen. Slechts 37 % van het budget voor gezondheidszorg van de rijkste huishoudens 
(tiende deciel) wordt hieraan besteed. Het grootste deel van de uitgaven voor gezondheidszorg van 

ez voor ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer (gedeeltelijk 

in Wallonië). Meer dan 70 % van de Brusselse 
 te dragen en 42 % 
iële redenen (WIV, 

2002). 

Steeds vaker kunnen de facturen van een ziekenhuisopname niet worden betaald. In 2000 bedraagt het 
saldo van de gefactureerde ongeïnde bedragen van derdebetalers van het boekjaar 1998: 20 % in het 
Sint-Pietersziekenhuis, 26 % in het UKZ KF, 17 % voor de ziekenhuizen Iris Zuid. In de cliniques 
Saint-Luc blijven 10 tot 15 % van de facturen onbetaald (IRIS, 2001).  

De aanvragen voor het opstellen van een aanzuiveringsplan groeien jaar na jaar aan, zowel in de privé-
ziekenhuizen (verhoging van 71 % tussen 1998 en 2000) als in de openbare ziekenhuizen.  

 

 Onderhoudsschulden

d e huishoudens gaat naar toeslagen 
terugbetaald door de privé-verzekeringen) (NIS, 2001). 

Volgens de nationale gezondheidsenquête, afgenomen in 2001, vindt 30 % van de Belgische 
huishoudens dat de uitgaven voor gezondheidszorg moeilijk te dragen zijn. Dit percentage ligt 
beduidend hoger in het BHG, namelijk 40 %. Het verschil is significant na standaardisering voor het 
geslacht en de leeftijd. 

In het BHG zegt 23 % van de huishoudens dat het gezin medische zorgen heeft moeten uitstellen om 
financiële redenen (7 % in Vlaanderen en 13 % 
huishoudens met lage inkomens vindt de uitgaven voor gezondheidszorg moeilijk
meldt dat het gezin medische zorgen heeft moeten weigeren of uitstellen om financ

 

Twee types onderhoudsschulden worden onderzocht (zie hoger). 

- De onderhoudsplichtigen (vaak de vader) die een achterstand hebben voor het betalen van 
de onderhoudsuitkering bij een scheiding verschuldigd voor de kinderen om bij te dragen 
tot hun opvoeding. In dit geval kunnen voorschotten worden toegekend aan de ontvanger 
van de onderhoudsuitkering (vaak de moeder). 

- Een andere schuld die als ‘onderhoudsschuld’ wordt omschreven verwijst naar de plicht 
die kinderen hebben tegenover hun ouders en omgekeerd.  

 Veel aanvragen voor financiële hulp lijken te komen van onderhoudsplichtigen waarvan het 
volledige loon, het volledige vervangingsinkomen of zelfs de OCMW-steun in beslag is 
genomen bij toepassing van het Gerechtelijk Wetboek ingevolge niet-betaling van de 
onderhoudsuitkering (OCMW Sint-Joost-ten-Node, 2003).  

Toch zijn deze schulden moeilijk kwantificeerbaar door de OCMW’s omdat zij worden 
verrekend in het leefloon, het equivalent leefloon of in een andere vorm van maatschappelijke 
dienstverlening. Om te vermijden dat onderhoudsplichtigen ‘van hun verantwoordelijkheid 
worden ontheven’ verkiezen sommige OCMW’s geen financiële hulp toe te staan maar de 
onderhoudsplichtige te begeleiden bij de procedure voor een vermindering van de 
onderhoudsplicht, rekening houdend met zijn reële bestaansmiddelen. Het is de vrederechter 
die hiervoor bevoegd is. 

De studie uitgevoerd door het Observatoire du Crédit et de l’Endettement toont aan dat op de 
or het BHG, 8 % van de personen onderhoudsschulden had (OCE, 

2001).  
50 dossiers geanalyseerd vo
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 In de 11 OCMW’s die hun cijfers hebben meegedeeld in verband met de voorschotten 
toegekend op onderhoudsuitkeringen, werden 324 voorschotten toegekend in 2002. We 
herinneren eraan dat dit enkel de onderhoudsuitkering voor de kinderen betreft. Er worden 
relatief weinig voorschotten op de onderhoudsuitkering aan de OCMW’s gevraagd. 

- Oudergem: 10 voorschotten  
- Sint-Agatha-Berchem: 8 voorschotten 

oorschotten 
- Jette: 23 voorschotten 

 

 toelaat de 
olidariteit met hun ouders te financieren. Sommige OCMW’s vidnen dat dit een heel belangrijk 

financieringsprobleem. 

Het is dus onmogelijk het juiste aantal hulpvragen van onderhoudsplichtigen die geconfronteerd 
s te kennen.  

 

 Telefoo

- Etterbeek: 50 voorschotten 
- Vorst: 59 voorschotten 
- Ganshoren: 5 voorschotten 
- Elsene: 28 v

- Sint-Gillis 93 voorschotten 
- Sint-Joost-ten-Node: 9 voorschotten 
- Sint-Lambrechts-Woluwe: 27 voorschotten 
- Sint-Pieters-Woluwe: 12 voorschotten 

 In verband met de onderhoudsverplichtingen tussen ouders en kinderen vermeldt een studie 
van de OCMW-afdeling van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het BHG dat 
47 % van de rusthuisbewoners in het BHG door een OCMW wordt geholpen. Dit percentage 
blijft constant in 2000 en 2001.  

22 % van de kosten van deze maatschappelijke dienstverlening wordt teruggevorderd bij de 
onderhoudsplichtigen (Rombeaux, J.M., 2002). Minder dan een kwart van deze bedragen wordt 
ingevorderd door de OCMW’s, omdat het budget van de onderhoudsplichtigen hun niet
s

worden met een volledig beslag op hun inkomsten bij de OCMW’

nschulden 

leidt een betalingsachterstand bij een factuur nieSinds 1999 t meer automatisch tot het afsluiten van de 
lijn maa n

We hebben  officiële aanvraag. De enige 
bes
en febr
64.603 

De stud  leert dat op de 50 dossiers 
geanaly

Het is b
meten, 
zeggen 

 

r e kel tot de beperking tot inkomende gesprekken. 

 geen recente cijfers over de beperkingen, ondanks een
chikbare gegevens komen van het Observatoire du Crédit et de l'Endettement: tussen maart 1997 

uari 1998 heeft Belgacom over het hele land 302.048 klanten op minimumdienst gezet en 
afsluitingen uitgevoerd wegens niet-betaling (OCE, 1999). 

ie uitgevoerd door het Observatoire du Crédit et de l’Endettement
seerd in het BHG, 30 % van de mensen telefoonschulden had (OCE, 2001).  

etreurenswaardig dat we geen toegang kregen tot objectieve cijfers om deze schuldenlast te 
des te meer omdat sinds het opduiken van de gsm’s alle operatoren eensgezind maar informeel 
dat de schulden groot zijn en in het bijzonder jongeren treffen. 
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 Fiscale schulden en schulden met betrekking tot bijdragen voor de sociale zekerheid voor 
digen 

cale schulden 

zelfstan

 Fis

Tot op h e Financiën gevraagde informatie nog niet toegekomen. 

Het Ob  vermeldt de moeilijkheden in verband met de 
gegeven v nciën zoals de onmogelijkheid om in de statistieken een 
ondersc id le schulden van particulieren en de fiscale schulden van 
handelaars. lingsachterstanden gerangschikt volgens 14 redenen waarbij 
sommig re bben met de financiële moeilijkheden van de schuldenaars. Het 
OCE m iscale schuld verbonden aan de personenbelasting met 76 % is 
toegeno n

Het ond zo seerde Brusselse dossiers geeft aan dat 46 % 
van de m ngen) (OCE, 2001). 

Ind
schuldb

Kortom r te berekenen. 

003). In het laatste geval worden de bijdragen van de sociale zekerheid vaak 

et onderzoek uitgevoerd door het OCE op 50 geanalyseerde Brusselse dossiers geeft aan dat 4 % van 
e zelfstandige Brusselaars schulden heeft aan de sociale zekerheid en 2 % heeft schulden aan de 

ter van Middenstand die ‘volledige of 

ed n is de aan het Ministerie van 

servatoire du Crédit et de l’E
Fina

ndettement
s an het Ministerie van 
he  te maken tussen de fisca

etaBovendien worden de b
hee denen niets te maken 

erkt evenwel op dat de f
me  sinds 1980 (OCE, 2000). 

er ek uitgevoerd door het OCE op 50 geanaly
ensen fiscale schulden heeft (personenbelasti

ien we een ander voorbeeld nemen, nl. dat van de mensen die aanklopten bij een 
emiddelingsdienst, tellen we 20 % met fiscale schulden (OCMW-Brussel-stad, 2002). 

, het is niet mogelijk deze indicato

 

 Schulden met betrekking tot bijdragen voor de sociale zekerheid voor zelfstandigen 

De inkomsten van zelfstandigen zijn niet noodzakelijk hoog, soms zijn ze duidelijk onvoldoende 
(Lambrecht en Beens, 2
uitgesteld. De sociale bijdragen ten laste van zelfstandigen moeten driemaandelijks worden betaald op 
straffe van driemaandelijkse verwijlinteresten en extra interesten op het einde van het jaar. 

H
d
BTW (OCE, 2001).  

 De vrijstellingen van betaling van bijdragen  

Zelfstandigen kunnen vrijstelling aanvragen bij de minis
gedeeltelijke vrijstellingen kan toestaan die tot een jaar kunnen lopen wanneer de zelfstandige 
behoeftig is of zich in een verwante situatie bevindt’. 

Tabel 30: Aantal aanvragen en beslissingen voor vrijstelling ingediend bij de commissie voor 
vrijstelling van bijdragen in België. 

Jaartal 1994 1996 1998 
Aantal aanvragen 14.177 16.345 18.451 

Bron: Commissie voor vrijstelling van bijdragen, Ministerie van Middenstand en Landbouw 

ortom, ook al beschikken we niet over voldoende informatie over dit schuldtype, het is duidelijk dat 
zelfstandigen die minder inkomsten hebben dan het leefloon hun wettelijke verplichtingen niet kunnen 
nakomen. Derhalve maken zij schulden en moeten zij een beroep doen op de maatschappelijke 
dienstverlening. 

In 1998 werden er in België 18.451 aanvragen voor vrijstelling ingediend, 67 % van deze aanvragen 
gaf aanleiding tot volledige of gedeeltelijke vrijstelling. Meer dan de helft van deze aanvragen komt 
uit de handelssectoren. 

K
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3. WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN OVERMATIGE SCHULDENLAST VOOR HET DAGELIJKS 
LE

3.66  WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN OVERMATIGE SCHULDENLAST VOOR HET DAGELIJKS 
LEVVEENN    

geld, 

 

 ‘Armoede is meer dan een probleem van 
het is een dagelijkse obsessie!’ (Recht Op, 2000) 

 

Aan de verenigingen van mensen die in armoede leven en aan de sociale diensten die gespreksgroepen 
organiseren, werd gevraagd om rond dit onderwerp hun mening te geven.  

De personen die hebben getuigd en die de vragenlijst van het Observatorium hebben beantwoord zijn 
armen of mensen in een precaire situatie, mensen geholpen door het OCMW, werklozen, mensen die 

Buiten de overmatige schuldenlast die de armen hard treft, komt het globale probleem van armoede en 

33..66..11  SSTTIIGGMMAATTIISSEERRIINNGG  EENN  GGEEBBRREEKK  AAAANN  RREESSPPEECCTT    

en ‘van dag 

e overheid, 

de communicatie (onbegrijpelijke technocratische taal) of door de het verschil in 

‘Ik heb om verschillende redenen een beroep gedaan op het gemeentebestuur, met name om een attest 
tie 

verteld do W sta en dat het moeilijk is deze som te betalen, ook 
al is ze maar zo bescheiden. Haar minachtende blik deed me perplex staan. Ik was aan de grond 
genageld. Hoe kon men mij op mijn ie beoordelen door me in het bijzijn van iedereen als een 
parasiet te behandelen? Een parasiet, zo voelde ik me. Situaties als dez herinneringen zitte

 zo kwaad als het gaat de 

nningen. En ook al is het uitdrukken van het misprijzen al niet meer dan 
onverschilligheid, we zouden deze uitdrukkingen graag de wereld uit helpen. 

                         

‘begeleid wonen’, mensen met overmatige schuldenlast, vluchtelingen of illegalen, thuislozen.47 

de gevolgen voor het dagelijks leven aan bod, het probleem van de houding van anderen, van de 
ambtenaren van de openbare besturen (die de staat vertegenwoordigen) tegenover hen.  

 

Arme mensen beleven het onbegrip van anderen omtrent hun dagelijkse angst en hun lev
tot dag’. Zij voelen op een pijnlijke manier het misprijzen, de blik die hen op basis van hun kledij een 
etiket toekent, het gebrek aan vrijetijdsbesteding, het gebrek aan vrijheid, het altijd aanwezige gevoel 
van ‘te weinig’. 

Zij klagen over het gebrek aan menselijkheid van ambtenaren, over het onbegrip vanwege d
de banken, de deurwaarders en de onverzettelijke houding van sommige ziekenhuizen. 

De ambtenaren van de openbare besturen krijgen de beoordeling ‘zelden vriendelijk’. Komt dit door 
culturele verschillen, 
statuut (stabiele betrekking)?  

‘We voelen ons slecht ontvangen. Ik vind dat de mensen die ons ontvangen zich superieur voelen’. 
(Entraide et culture,2003). 

te verkrijgen. De loketbediende vroeg me de vereiste som te betalen en ik heb haar van mijn situa
or te verduidelijken dat ik op het OCM

 situat
e, mijn n er 

vol van, steeds weer ophalen leidt nergens toe. Ik probeer liever zo goed en
remmen op mijn ontwikkeling uit te schakelen want uiteindelijk ben ik alleen op mezelf aangewezen 
om uit de ellende te raken. Toch ontmoedigen deze houdingen vol misprijzen, zij zetten niet aan tot het 
leveren van meer inspa

Kortom, ik heb besloten mijn armen niet te laten hangen en ik doe verder wat nodig is om mijn situatie 
te verbeteren. Toch verwacht ik niet het respect te ontvangen waarop iedereen recht heeft. En ook al 
                             
47 Het gaat om 18 verenigingen van mensen die in armoede leven. 
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zien we spijtig genoeg niet dat de onverdraagzamen naar school terugkeren om er goede manieren te 
leren, misschien zullen sommige van hen op een dag met dezelfde moeilijkheden worden 
geconfronteerd en dan zullen zij weten hoe zwaar het misprijzen weegt.’  

Ook in andere organisaties, zoals in sommige bioscopen, komt uitsluitingsgedrag voor dat in strijd is 
met de wet op de gelijke behandeling van de burge
Article 27 een ‘overeenkomst’ hebben gesloten, hu  
films. Bijvoorbeeld voor de film Harry Potter 2. 

rs. Het komt voor dat bepaalde bioscopen die met 
n ‘cultuurcheques’ weigeren voor grote, populaire

33..66..22  AARRMM  ZZIIJJNN  IISS  DDUUUURR  

tijd in het rood staan bij de 

a  en ik 

eller afweten. 
e hebt geen geld meer om ze te herstellen (…). Mijn koelkast is stuk en ik kan er geen tweedehands 

kopen. Ik kan geen voedingsmiddelen bewaren en ik moet alle dagen naar de winkel lopen om het 
nodige pen. O ik draad en naaimateriaal moeten kopen 
in reclame.’ (in Decock A., 2000). 

lozen kost leven op straat dagelijks meer dan leven in een woning (ook voor de 

soenlijks. De eigenaars weigeren de huurwaarborgen van het OCMW. 
Zij willen almaar meer cash geld. Bovendien neem je een week per maand een hotelkamer indien je op 

trum voor Dringende Sociale Actie (CASU)... En dan heb je nog het 
alcoholprobleem dat je heel veel kan kosten en de ontmoediging…’ (Praatruimte Hoeksteen /Article 

Mensen met weinig geld hebben vaak extra kosten doordat ze arm zijn. Al
bank kost veel aan interesten. Grote hoeveelheden aankopen om de prijs te drukken is onmogelijk. 
Doordat hun woning minder goed geïsoleerd is, geven ze meer uit aan verwarmingskosten. 

‘Ik had een goedkoop appartement gehuurd om een beetje te kunnen sparen. Er was geen g s
heb dus een elektrisch fornuis moeten kopen en met elektriciteit moeten verwarmen. Mijn 
elektriciteitsrekening lag hoger dan mijn huur. Er zaten gaten in het raam. (…) We hebben niet de 
middelen om zuinig te leven, om bijvoorbeeld grote hoeveelheden aan te kopen. Wanneer je geen 
wasmachine hebt, moet je naar het wassalon gaan. Tweedehandstoestellen laten het sn
J

 te ko m een knop aan mijn broek te naaien, heb 

‘Als ik naar de tandarts ga, kost dat twee keer zoveel omdat ik geen geld heb om er regelmatig naartoe 
te gaan.’ 

Volgens de thuis
mensen die in een woning zonder keuken wonen). Je moet immers buiten eten, een glas drinken om de 
wc’s te kunnen gebruiken, je voortdurend verplaatsen om niet verjaagd te worden, enz. 

‘Op straat leven, kost heel veel wanneer je weinig inkomsten hebt. Indien je in het opvangtehuis zit, 
kun je maar € 50 tot € 75 per maand opzij zetten. Als je een woning zoekt, moet je bovendien maanden 
waarborg betalen voor iets fat

straat blijft om een beetje comfort te hebben, om rustig te slapen, in schone lakens, zonder de stress 
van Hoeksteen of het Cen

23). 

‘Een koffie in een snackbar kost tussen de € 1,25 en € 1,5 terwijl je een pakje koffie van 250 gr vindt 
voor dezelfde prijs, en er ongeveer twee weken koffie mee kan maken.’ (Comité des citoyens sans 
emploi d’Ixelles, 2003).  

Nochtans maakt deze situatie het sommige mensen mogelijk de kosten van een woning uit te sparen 
om schulden terug te betalen en het eind van de tunnel te zien. Vooral tijdelijk bij vrienden wonen 
helpt hen. 

 

33..66..33  SSCCHHUULLDDEENN  ZZIIJJNN  MMEEEERR  DDAANN  EEEENN  FFIINNAANNCCIIEEEELL  PPRROOBBLLEEEEMM  

samenleving ons voorschotelt. Consumeren is een manier om een identiteit en het gevoel dat je bij de 
samenleving hoort te ontwikkelen.  

De reclame zet de burger aan tot almaar meer consumeren om te beantwoorden aan het beeld dat de 
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Het grote verschil tussen een arm huishouden en een ander bestaat erin dat het tweede huishouden uit 
meer mogelijkheden kan kiezen om de uitgaven te verminderen. De armen moeten voortdurend 
besparingsinspanningen in hun achterhoofd houden.  

De overmatige schuldenlast wordt een permanente aantasting van en een belangrijke rem op de 
participatie aan het maatschappelijk leven. Factoren die hier ook meespelen zijn de culturele 
benadering, de opvoedkundige keuzes, het affectieve en het emotionele.  

 

33..66..44  BBAANNCCAAIIRREE  UUIITTSSLLUUIITTIINNGG  

iet hebben 
van een bankrekening levert niet enkel administratieve problemen, huurproblemen of financiële 

heeft me neerslachtig gemaakt. Dat men me weigert als klant, het 
zij zo, maar dat men mij op mijn situatie beoordeelt en dat men mij vernietigt… ‘Gaat u naar de Bank 

ht op geïntegreerd zijn weigerde. Maar wat mij betreft, is de echte mislukking niet zozeer de 
val maar eerder het nietsdoen om weer op te staan. Ik heb me dus bij andere kantoren aangeboden, 

Het recht op financiële diensten is een grondrecht. Dit ontzeggen draagt bij tot een aantasting van de 
menselijke waardigheid en botst met de democratische opvatting van burgerschap. Het n

problemen, maar draagt ook bij tot het gevoel van sociale uitsluiting. De toegang tot basisbankdiensten 
moet als een factor van maatschappelijke integratie worden beschouwd. 

‘Mijn voornaam is X, mijn naam is van weinig belang. Ik krijg een leefloon voor een alleenstaande. 
Om dit inkomen te ontvangen, moest ik een bankrekening openen. Een stap die in mijn situatie verre 
van banaal is. Ik ging dus naar een bank (die ik niet met naam zal noemen) en ik heb me aan het loket 
aangeboden. De persoon die me – in het begin hoffelijk – ontving, heeft me vervolgens afgewezen 
onder het voorwendsel dat ik onvoldoende waarborgen kon voorleggen om klant bij hen te worden. Ik 
verwachtte dat helemaal niet... dat 

van de Post, dat is hun taak!’ Ik was beschaamd om mezelf, de woede stak op, ik was woest omdat men 
mij het rec

zonder meer succes. Uiteindelijk ben ik naar De Post gegaan en sindsdien heb ik er geen spijt van.’ 

 

33..66..55  PPLLAANNTTRREEKKKKEERRIIJJ  

Een budget beheren en prioriteiten stellen is moeilijk.  

aan belastingen en heffingen.  

el uit van de prioriteiten. Bij anderen wordt voeding (en vooral fruit) vaak opgeofferd, 
behalve voor de kinderen. Arme mensen vullen hun behoeften verder in door voedselpakketten af te 

alen en door voedingsmiddelen te recupereren die klaar staan om te worden weggegooid. Thuis zijn 
er geen luiers voor de baby, dat kost te veel. Er is geen geld voor abonnementen op het openbaar 
vervoe r buit

n die verenigingen op touw zetten. 

De mensen van de bevraagde verenigingen zijn eensgezind over het feit dat hun inkomsten niet 
volstaan. Zij ‘overleven’ met een minimumuitkering of met het leefloon want zo’n uitkering laat geen 
enkele manoeuvreerruimte. Voor hen beperkt een waardig leven leiden zich niet tot de basisbehoeften 
zoals voeding, kleding, een woning en medische verzorging. Het moet ook mogelijk zijn te praten over 
toegang tot cultuur en tot vrijetijdsbesteding. 

Het grootste deel van het budget wordt aan huur besteed, aan energieverbruik, aan medische en 
farmaceutische kosten en 

Wanneer alles betaald is, blijft er weinig over om te voorzien in voeding, hygiëne en de huishoudelijke 
behoeften. Vaak worden kleding, netheid en lichaamshygiëne opgeofferd. Voor sommigen maakt 
voeding de

h

r, voo enschoolse opvang of het kinderdagverblijf. 

Hun budget laat geen ruimte voor extra’s, voor de aankoop van speelgoed voor de kinderen, voor 
vakantie, voor hobby’s of cultuur, behalve wanneer je de cultuurcheques van de vzw Article 27 
gebruikt of deelneemt aan activiteite
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Je moet altijd alles goed in de hand kunnen houden. Alle uitgaven worden zo nauwkeurig mogelijk 
berekend en sommige uitgaven worden vaak uitgesteld (aankoop van kleding, schoenen, enz.).  

Elke onverwachte gebeurtenis (ziekte of ziekenhuisopname, defect aan een toestel of een machine, 

Het aantal kinderen in het gezin beïnvloedt het uitgavenpatroon sterk. Gezinnen met kinderen hebben 
et moeilijk om het verschil te compenseren tussen de kosten voor kinderen en de kinderbijslag.  

De bevraagde mensen plaatsen het welzijn van hun kinderen op de voorgrond en aarzelen niet enorme 
opofferingen voor hen te doen, soms ten nadele van hun eigen gezondheid. Hun trots belet hen te 

enz.) zorgt ervoor dat het budget in vraag wordt gesteld en vergt veel creativiteit om besparingen uit te 
voeren op verschillende gebieden. Thuislozen zijn bijzonder bang van het onvoorziene. 

h

discussiëren over de prijs die scholen of advocaten die hen verdedigen vragen of een beroep te doen op 
sociale diensten om prijsverminderingen te verkrijgen. Kinderen begrijpen niet dat hun ouders niet 
meedoen met de consumptiemaatschappij. 
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en 
elfs tot zelfmoord. 

‘Men Dat heeft mijn leven totaal veranderd, het is een destructief moreel 
gewicht.’  

 niet meezit, je geest kent nooit rust.’  

s, bij de watermaatschappij, de banken voor 

 omdat zij niet onmiddellijk kan terugbetalen. 

eswater te drinken en samen een karige 

Overmatige schuldenlast kan leiden tot in zichzelf gekeerd zijn en tot lichamelijke en geestelijke 
desocialisering. Men neemt almaar minder deel aan het maatschappelijk leven. Alles is te duur, je 
blijft thuis, je verliest alle sociale contacten. De kinderen ondergaan hetzelfde lot. 

De gevoelens die domineren in situaties van overmatige schuldenlast zijn schaamte, in zichzelf 
gekeerd zijn, sociaal isolement, angst, schrik om ziek te worden, gevoel van afwijzing, destabilisering 
en verlies van zelfvertrouwen, relationele, echtelijke en familiale problemen, gezondheidsproblemen, 
stress, angst geen goede ouders te zijn, slaapgebrek, depressie, onderconsumptie met name op medisch 
gebied, spanningen in het gezin die kunnen leiden tot een breuk, tot marginalisering, tot uitsluiting 
z

leeft niet meer zoals vroeger. 

De mensen brengen hun dagen door met het voldoen aan de talrijke eisen van de sociale diensten en 
met het zoeken naar het bevredigen van hun behoeften tegen de laagste prijs of ze zoeken wanhopig 
een minder dure en gezonde woning. 

‘Je voelt je elke dag slecht, er is altijd iets wat

‘De hoop schulden bij de deurwaarder, bij de fiscu
consumentenkredieten, de sociale zekerheid, de interesten op de ontleende sommen is grenzeloos en zij 
weet zelfs niet hoeveel het totaalbedrag van zijn schulden bedraagt. Zij durft zich niet meer te laten 
zien, zo beschaamd is ze. Zij vermijdt bepaalde gezichten
En zij denkt dat dit nog maar een begin is, zij gaat zich volledig terug trekken in haar isolement. Soms 
durft zij niet open doen wanneer er aan de deur gebeld wordt omdat zij de deurwaarder verwacht die 
komt zeggen wanneer de openbare verkoop zal plaatsvinden. Zij probeert altijd een beetje geld te 
hebben om de deurwaarder te sussen en de verkoop te vertragen…’ (Wijkpartenariaat) 

Schroom verhindert vele mensen om over hun ellende te praten. 

‘Het ligt moeilijk vrienden uit te nodigen om een glas… kraantj
maaltijd te gebruiken.’  

Sommige volwassenen blijven dus thuis omdat zij geen geld hebben om deel te nemen aan de 
activiteiten van de wijk. Anderen ontvluchten hun ongezonde woning. 
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‘Je woont vaak in een slechte woning. Meestal wil je er liever niet zijn. Dan ga je op café en dat kost 
je heel veel.’ (Vrienden van het Huizeke, 2003).  

Voor de kinderen geldt hetzelfde: geen bioscoop, geen circus, geen sportactiviteiten zoals voetbal, enz. 
Uit eten gaan maakt deel uit van dromen. Genieten van een sigaret, brengt vaak ruzies mee omdat je 
niet mag verspillen… In sommige culturen zijn de twee belangrijke feesten de verjaardag en Sint-
Valentijn: geen geschenk, geen feest… De ‘kleine pleziertjes’ worden over het algemeen opgeofferd. 

Gebrek aan geld wekt veel spanningen op binnen het gezin, zelfs verbaal of fysiek geweld. Om slechte 

ten die er nog slechter aan toe zijn graag willen helpen en 
inden het jammer dat zij dat niet kunnen. 

Depressie kan mensen in passiviteit duwen waarbij zij hun sociale verplichtingen niet meer nakomen. 
In dit  kan v
ontslag wegens zw n het ‘afglijden’ naar de straat meebrengen. 

schapsbanden, wat hard aankomt bij mensen die in armoede leven. Psychologisch 
gezien wegen solidariteitschulden affectief zwaarder door. Mensen voelen zich schuldiger tegenover 

Dit voortdurende tekort brengt spanningen teweeg. 

vrienden of delinquentie te vermijden, geven ouders vaak het zakgeld dat de jongeren vragen, ook al 
brengt dat hun budget uit evenwicht. Sommige jongeren ontvluchten hun gezin, stoppen met hun 
studies om de ellende in het gezin achter zich te laten en hopen dat het beter zal gaan als zij alleen 
wonen. Anderen ontvluchten hun gezin wegens de slechte sfeer. Spanningen bestaan ook met vrienden 
en kennissen. De mensen zouden hun naas
v

 geval het laattijdig of niet versturen van een medisch getuigschrift naar de werkge er 
are fout, bestraffing e

‘Wanneer het moeilijk gaat, verlies je de moed, heb je geen zin meer om je te verzorgen. Je hebt geen 
mooie kleren meer om aan te trekken. Je laat je gaan, je verzorgt je niet meer en je komt in een 
vicieuze cirkel terecht.’ (Vrienden van het Huizeke, 2003) 

‘Wanneer het moeilijk gaat, heb je geen zin in cultuur of sport. Artikel 27 bestaat wel, maar je hebt 
geen zin om het te gebruiken.’ (Vrienden van het Huizeke, 2003). Wanneer het onmogelijk is het 
geleende bedrag terug te betalen, leiden solidariteitsschulden frequent tot ruzies over geld tussen 
familieleden of vrienden. Deze mensen hebben het door hun behoeften en financiële wensen immers 
ook moeilijk om ‘de eindjes aan elkaar te knopen’ en om te delen. De conflicten kunnen leiden tot het 
verbreken van vriend

hun vrienden en hun gezin dan tegenover externe instanties. 
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shoofd (het geld 

de bijhorende 
ader- als de moederrol op te nemen. 

e kunnen zorgen. Zij zijn bang 
voor de schoolresultaten van hun kinderen.  

 Mannen dragen de psychologische last hun traditionele rol van gezin
binnenbrengen ) niet te kunnen vervullen.  

Gezinsbreuken leiden vaak tot armoede in het gezin (dat eenoudergezin is geworden), onder 
andere door de plotse daling van de inkomsten zonder dat daarom de huurkosten verminderen. 
Toch is het ook belangrijk aandacht te besteden aan het trieste lot van de onderhouds-
plichtigen, vaak de vaders. Sommigen van hen komen op straat terecht omdat al hun 
inkomsten onder de onderhoudsplicht vallen. Zij ontwikkelen tal van strategieën om niet te 
worden herkend als thuisloze, vooral door hun kinderen. Zij weigeren daarvoor zelfs het 
vragen van elke hulp. In deze situatie kunnen zij het bezoekrecht tegenover hun kinderen niet 
uitoefenen waardoor het risico van psychologische afstand toeneemt, met 
identificatieproblemenen voor de moeders om zowel de v

 Vrouwen denken dat ze vaker arm zijn dan mannen omdat meer vrouwen alleen instaan voor 
hun kinderen. 

Vrouwen denken dat het voor hen moeilijker is in armoede te leven door de psychologische 
last en vooral het schuldgevoel niet beter voor hun kinderen t
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Wanneer de vaders het gezin verlaten zonder een adres na te laten, cumuleren de 
achterblijvende vrouwen met hun kinderen alle problemen die voordien door het koppel 
werden gedragen. Zij moeten vaak alleen instaan voor de schulden van hun echtgenoot en hun 

Een sprekend voorbeeld is de auto: voor de vrouw is de auto een transportmiddel, voor de man 

In bepaalde culturen zijn vrouwen kwetsbaarder dan mannen. Zij moeten hun reputatie 

toe de kinderen te 
plaatsen omdat zij oordelen dat de kinderen worden opgevoed in onaanvaardbare 

SZ van de zelfstandigen, de BTW, de 
belastingvoorschotten, de grondbelastingen. Als zij niet tijdig betalen, lopen de 
administratieve boetes en interesten aanzienlijk op. 

 verm ogen 
betrokken bij de situatie van overmatige schuldenlast. Wanneer de zelfstandige zonder 

de goederen die hij/zij in gemeenschap bezit met 
zijn/haar echtgenoot. (Observatoire du Crédit et de l’Endettement, 2000). 

 

 
behandeling en de andere medische kosten. 

zij zelfstandig met het voordeel van autonomie maar met het nadeel van 
eenzaamheid, ofwel wonen zij beschermd en begeleid maar met het nadeel dat de autonomie, 

eigen verbintenissen als ‘hoofdelijke borg’, de gezinslasten en de schuldeisers. Het komt voor 
dat de schulden aangegaan door de ene echtgenoot worden ingevorderd bij de andere 
echtgenoot zolang er geen echtscheiding is. Bij scheiding voor de vrederechter worden de 
schulden toegewezen, maar de echtgenoten blijven aansprakelijk ten overstaan van derden. 

vaak een statussymbool. Hij verlaat het gezin met de auto maar zijn echtgenote blijft eventueel 
met de afbetalingen zitten.  

Alleenstaande vrouwen vinden het moeilijk ‘omdat er niemand aan hun zijde staat’ en 
ondanks de kinderen, niet altijd kunnen rekenen op een onderhoudsuitkering en hulp van 
familie.  

bewaken en zijn bang voor roddels.  

De extreme armoede van sommige gezinnen brengt sociale diensten er soms 

omstandigheden. De situatie wordt zo echt dramatisch door de affectieve afstand tussen ouder 
en kind, en door het gevoel van beroving en ontheffing van verantwoordelijkheid als ouder in 
de opvoeding van zijn kinderen. 

 Mensen met overmatige schuldenlast in budgetbegeleiding menen dat zij het even moeilijk 
hebben als huurders van sociale woningen, te meer omdat zij geen recht hebben op bepaalde 
extra vormen van maatschappelijke dienstverlening die OCMW’s toekennen. Enkele 
bewoners in een project van begeleid woners vertelden dat zij genoeg inkomsten hebben om in 
hun situatie te overleven. 

 Zelfstandigen zonder regelmatige inkomsten vormen vaak een belasting voor hun echtgenoot 
omdat bepaalde facturen onvermijdelijk zijn: de R

Hun ogen geldt als borg voor de schuldeisers en dus wordt het gehele verm

huwelijkscontract huwde, kan de echtgenoot die geen zelfstandige is zich niet verzetten tegen 
de schuldeisers die beslag laten leggen op 

Zelfstandigen hebben geen recht op een vervangingsinkomen wanneer zij hun werk verliezen. 
Zij verbergen vaak hun financiële moeilijkheden, zelfs voor hun eigen gezin. Wanneer de 
schulden niet meer betaald kunnen worden en het faillissement wordt uitgesproken, volgt vaak 
een echtscheiding. 

Voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen wordt de concrete realiteit van de 
financiële problemen enkel benaderd vanuit de invalshoek van de uitgaven. Al hun prioriteiten 
worden door hun ziekte bepaald: de keuze van de woning, de ziekenhuisopname, de

Ofwel wonen 

de vrijheid en de intimiteit verminderen, ofwel wonen zij in het gezin, wat eerder een 
‘negatieve-keuze’ lijkt te zijn. 
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Prioriteit wordt ook gegeven aan wat men de ‘opkikkertjes’ noemt, het ‘klein beetje meer’ dat 
het leven aangenaam maakt: sigaretten, een pint in het café, alcohol, snoep, enz., heel wat 
hoger gerangschikt dan voeding. De voeding is de post van de ‘plantrekkerij’, de zoektocht 
naar oplossingen die niet veel kosten, de keuze van een dienst met maaltijd inbegrepen, de 
sociale restaurants, de vuilbakken van het restaurant, het minder duur verkochte brood van 
gisteren, alles ‘wat goedkoop vult’, behalve voor diegenen die in een gezin leven. En indien er 

Sommige mensen trekken van hun inkomsten een onderhoudsuitkering en aflossingen van 

n die zich het meest op hun gemak voelen ontvangen aanvullingen van hun familie.  

ijking.  

ch op te sluiten in deze circuits en zich vragen te stellen over 

 

deze mensen financiële problemen hebben (Espace social Télé Service, 2003). 

33

geld overblijft, dient dat voor de was, de aankoop van kleding en soms een klein geschenkje, 
een restaurantbezoekje, een filmpje, enz. 

schulden af. 

De mense

Alleenstaanden worden het meest met armoede geconfronteerd, zij moeten voortdurend hun 
uitgaven controleren zonder enige afw

Deze financiële problemen, boven de mentale problemen, creëren situaties die de integratie in 
het sociaal leven onmogelijk maken, noch door de toegang tot werk, noch door deelname aan 
het culturele leven. De enige mogelijkheid voor sociale insluiting is het bezoeken van een 
vereniging uit de psychosociale sector. 

Armoede zet mensen ertoe aan zi
de kostprijs van de structuren die hen opvangen: nood aan begeleiding, hulp, verzorging, nood 
aan sociale insluiting (Le Gué, 1995). 

Voor mensen van vreemde origine belet het niet kennen van de taal en analfabetisme de 
toegang tot werk en maakt het de toegang tot diensten moeilijk. Dat is ook de reden waarom 

De volwassenen kunnen niet op een optimale manier taalcursussen volgen omdat zij geen geld 
hebben voor het openbaar vervoer en de kinderen van school moeten afhalen om 
kinderopvangkosten te vermijden.  

Illegalen hebben helemaal geen inkomsten en krijgen geen hulp van het OCMW. Zij zijn 
afhankelijk van hun vrienden en van de voedselbedeling. Kleren behoorlijk wassen is 
onmogelijk en hun woning is te vochtig om ze te drogen.  

Wanneer je geen inkomen hebt, is het nog moeilijker jezelf te integreren in de wijk omdat dan 
alles te duur is. 
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In w
aan de w
Alle so
agressie  schuldenaars die geen cent meer bezitten.  

De ger
opdrach
koninkl

erkelijkheid kampen mensen met overmatige schuldenlast met heel wat moeilijkheden verbonden 
erking van de kredietsector, aan de werkwijze en de houding van de instellingen die vorderen. 

ciale diensten en diensten voor schuldbemiddeling maken melding van constante druk, van 
 zelfs tegen hun schuldenaars, zelfs tegen die

echtsdeurwaarder is de openbare ambtenaar die optreedt in het kader van een wettelijke 
t en binnen een bepaald rechtsgebied. De tarieven voor zijn akten worden bepaald bij het 
ijk besluit van 30 november 1996.  
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Aangezien elke schuldenaar op zijn gehele vermogen aansprakelijk is voor zijn schulden, beschikt de 
schuldeiser (en dus de deurwaarder) over een vrije keuze aangaande de invorderingsmethodes. De 
enige gr

Herhaal
herhaal
Beslagr
verplich
van Ger

Er is sprake van rechtsmisbruik zodra er een flagrante wanverhouding bestaat tussen het bedrag van de 
schuldv
onthoud dere zaak in beslag had kunnen nemen. Er is ook sprake van rechtsmisbruik 
wanneer de berokkende schade niet in verhouding staat tot het verhoopte resultaat. 

Bovendien wordt het beslag soms gebruikt als drukkingsmiddel (dwangbeslag). Beslag mag echter 
niet wo
naleven uiste situatie van de schuldenaar en 
nutteloze en vernederende procedures vermijden. De deurwaarder kan worden veroordeeld tot het 
dragen 
schade 

Intimid oos psychologisch trauma’ en desocialiseert een zeker 
aantal m

Op stra
instellen. De thuislozen weigeren elk insluitingsproces via het OCMW of de werkloosheid uit angst 
dat de s

 

33.6.9 B

enzen zijn de hieronder opgesomde regels van onvatbaarheid voor beslag.  

de beslagen moeten worden vermeden, maar zijn op dit ogenblik nog altijd mogelijk. Om 
de beslagen te vermijden, kan de deurwaarder het centraal bestand van de Griffie van de 
echter raadplegen. De wetgeving wordt gewijzigd waardoor de gerechtsdeurwaarder wordt 
t dit bestand te raadplegen. Het digitale bestand zal worden beheerd door de Nationale Kamer 
echtsdeurwaarders. 

ordering en de waarde van het beslagen goed en zodra de deurwaarder zich had kunnen 
en of een an

rden gebruikt om de schuldenaar te vernederen. De deurwaarder moet bepaalde gedragsnormen 
. Hij moet bij de schuldeiser verslag uitbrengen over de j

van de kosten van akten die nodeloze kosten veroorzaken en het herstellen van de berokkende 
(GREPA, 2004). 

atie van schuldeisers leidt tot een ‘eindel
ensen.  

at leven waarborgt voor thuislozen op zijn minst dat schuldeisers hun vervolging niet kunnen 

chuldeisers hen opnieuw vinden. 

.6.9 BEESSLLAAGGEENN 

Beslage
situaties

‘Ze zijn
kleding

‘Zes mensen hebben het beslag bijgewoond: een deurwaarder, een griffier, een politieagent, twee 
arbeide
om elk ongeval te vermijden want de persoon was in een vrijwel hysterische toestand’ (Comité ter 
verdeding van de burgers van Brussel-stad, 2003).  

‘Het is heel pijnlijk want het is alsof een deel van jezelf wordt meegenomen, alsof dat geen enkel 
belang

‘Ze zijn alleen maar gekomen om alles op te schrijven wat er bij mij thuis stond. Toch ben ik na hun 

id van 
de curator. Ik ben gedurende 6 maanden gaan logeren in een gemeubileerde kamer van 15 m² met 

 

n zijn heel traumatiserend, vooral voor kinderen. Beslagen worden beleefd als vernederende 
. 

 komen halen wat ze konden en hebben het strikte minimum overgelaten, dit wil zeggen 
, slaapbenodigdheden, enz.’ 

rs voor het vervoer en een vertegenwoordiger van het collectief als steun voor het slachtoffer 

 had. Je voelt dat aan als een verkrachting van de persoonlijke levenssfeer.’ 

bezoek begonnen me in mezelf te keren, me dingen te ontzeggen, wat me zelfmoordneigingen heeft 
gegeven.’ (Entraide et culture, 2003)  

‘Ik heb de meubelen in de lokalen van mijn handelszaak achtergelaten op de verantwoordelijkhe

mijn geluidsinstallatie, mijn platen, mijn tv, mijn kleren, mijn boeken, mijn biljartkeu en mijn 
biljarttrofeeën.  
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Ingevolge het beslag op mijn goederen heeft de curator de relaties met de schuldeisers op zich 
genomen. Ik kreeg nooit informatie over het bedrag dat hij uit mijn goederen heeft gehaald, noch over 
de betalingen die hij heeft uitgevoerd’ (Comité de citoyens sans emploi d’Ixelles, 2003). 
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 Doorstaan 

 aan de betaling van haar schulden te ontsnappen. Zij weet alleen dat je de 

t) 

e mensen ontwikkelen overlevingsstrategieën, van zwartwerk tot voedselpakketten (Dierckx, 2001). 

Tal va sen gebruiken de techniek van de gespreide betalingen en hopen dat zij er de volgende 
maand beter aan toe zullen zijn… 

et gaat om het treffen van een schikking met de schuldeisers bestaan er drie oplossingen: 

 zelf proberen de terug te betalen bedragen te spreiden; 

 Problemen vermijden of zijn insolvabiliteit organiseren.  

                          

De psychologische toestand van mensen met overmatige schuldenlast verergert door de objectieve 
levensomstandigheden: onderbreken van de water-, gas- en elektriciteitstoevoer, risico uit de woning 
te worden gezet, bancaire uitsluiting, enz. Maar overmatige schuldenlast kan ook een prikkel zijn om 
te vechten. 

Een van de meest fundamentele lessen uit de verhalen van de armste gezinnen is hun weerstand tegen 
ellendige situaties. Zelfs heel arm, schijnbaar gelaten, thuisloos, strijden deze mensen altijd om te eten, 
zich te kleden, te slapen, te vermijden het slachtoffer te zijn van geweld en een minimum aan 
voorwaarden voor een waardig bestaan te behouden of te herstellen. (LST, 2003).  

‘Zij heeft geen trucjes om
schulden die je gemaakt hebt moet aflossen anders zullen haar kinderen het slachtoffer zijn van haar 
gedrag en van het gedrag van haar man. Om die reden doet zij grote inspanningen.’ 
(Wijkpartenariaa

 

 Het hoofd bieden 

D

n men

Wanneer h

 proberen ‘gratis geld’ te vinden, hulp toegekend door naasten; 

 contact opnemen met een dienst voor schuldbemiddeling om een minnelijke aanzuiverings-
regeling te treffen met de schuldeiser zodat het afbetalingsplan overeenstemt met de financiële 
toestand van de schuldenaar.  

 

Wie niets bezit en enkel het bestaansminimum of de minimumwerkloosheidsuitkering ontvangt, 
bevindt zich in de onmogelijkheid om te betalen.  

‘Je kunt zeggen dat je niets hebt. Je kunt je wenden tot een maatschappelijk werker die zich ermee zal 
bezighouden… (Vrienden van het Huizeke, 2003). Maar dit geldt niet voor solidariteitsschulden.  

                            
48 Het gaat om 18 verenigingen van betrokken personen. 
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‘Ik schreef dat ik op het OCMW stond en dat ik in een gemeubileerde kamer woonde, en ik voegde een 
kopie van het attest van het bestaansminimum en van mijn huurovereenkomst toe. Ze hebben de 
vervolging stopgezet.’ (Comité des citoyens sans emploi d’Ixelles, 2003). 

Wanneer thuislozen opnieuw een woning betrekken, ‘vallen de lijken uit de kast’: oude schulden met 
alle interesten dienen zich weer aan. Zij hebben er dus ‘voordeel’ bij zich niet opnieuw te vestigen en 

en ontw et 
de drang on  samenleving en haar eisen te ‘ontvluchten’. Veel thuislozen verkiezen dan 
ook te leven in een duurdere gemeubelde kamer want ‘daar kunnen ze ten minste niets in beslag 

lles leven zij met de angst dat zij de deurwaarders weer zien opduiken (Front 

‘Alle wetten zijn subjectief, je kunt altijd proberen er voordeel uit te halen…’

pnieuw met een zelfstandigenactiviteit gestart, wat de spiraal op gang heeft 
gebracht en het einde betekende voor haar mooie toekomstplannen’ (Wijkpartenariaat).  

‘Maar dat is niet altijd mogelijk wanneer je een kind hebt met een ernstige ziekte en je het moet 
erz enkele instelling zich bevoegd verklaart, dan ben je niet meer beschikbaar op 

n. 
Deze praktijk is nu verboden en kan het voorwerp uitmaken van strafklachten en een intrekking van de 
erke

 

Kor
geraken

‘Het is een vicieuze cirkel: je hebt schulden, de deurwaarders zitten op je kap, ze komen alles 
eghalen, je koopt nieuwe spullen, je maakt opnieuw schulden, enz.’ (De Schutting, 2004)  

e bemiddeling te weinig. Wanneer zij ze 

an een voorlopige bewindvoerder voor de goederen 

enen. 

vind ijkingsstrategieën. De complexiteit van het leven op straat en van de extreme ellende do
tstaan om de

nemen’. Ondanks a
commun des SDF). 

Je kunt de eigenaar van de roerende of onroerende goederen veranderen of een fictieve woonplaats 
hebben…  

  

 

 De goede oplossing, dat is werk vinden… 

‘Wanneer zij gewerkt heeft, heeft zij de schulden van haar man overgenomen op haar naam en heeft 
zij alles in het werk gesteld om het aanzuiveringsplan na te leven. Ze is daar volledig in geslaagd. Zij 
kon beginnen sparen om haar kinderen wat te kunnen verwennen maar haar man heeft alles 
verknoeid. Hij is o

v orgen omdat geen 
de arbeidsmarkt.’ 

 

 Zich niet laten rollen 

Sommige makelaars of leningverschaffende instellingen bieden soms hergroepering van kredieten aa

nning tot gevolg hebben (zie verder).  

tom, de meeste bevraagde mensen denken dat zij nooit van hun overmatige schuldenlast zullen af 
 omdat hun inkomsten te laag zijn en zij voortdurend nieuwe schulden moeten maken.  

w

D mensen kennen de instellingen die erkend zijn voor schuld
leren kennen, lopen de procedures al, treden de deurwaarders al op. 

Het is belangrijk te vermelden dat de de functie v
totaal verschilt van die van de schuldbemiddelaar. Een voorlopige bewindvoerder wordt enkel 
aangesteld op basis van een medisch getuigschrift en is enkel toepasselijk om gezondheidsred
Deze situatie is eerder zeldzaam. 
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44..  DDEE  SSTTRRIIJJDD  TTEEGGEENN  OOVVEERRMMAATTIIGGEE  SSCCHHUULLDDEENNLLAASSTT  

 ‘Het is de taak van elke ontwikkelde 

stimulerend is voor de markteconomie.’ 
(Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1998). 

samenleving om het monster van de 
overmatige schuldenlast te bestrijden. Het 
probleem is wel degelijk de overmatige 
schuldenlast, dit wil zeggen de onmogelijkheid 
zijn schulden af te lossen en niet het maken 
van schulden op zich, wat essentieel en 

44..11  EEEENN  BBRRUUSSSSEELLSS  PPLLAANN  TTEERR  BBEESSTTRRIIJJDDIINNGG  VVAANN  DDEE  OOVVEERRMMAATTIIGGEE  SSCCHHUULLDDEENNLLAASSTT??  

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft geen geïntegreerd plan ter bestrijding van de 
overmatige schuldenlast. Het gewest beschikt wel over instrumenten voor sociaal-
economische planning die bepalingen omtrent overmatige schuldenlast kunnen bevatten; het 

WOP) en de Gemeentelijke Ontwikkelingsplannen 

ng te bevorderen en wijdt het een specifiek punt aan de problematiek van de 
overmatige schuldenlast50. De regering bepaalt daarin uitdrukkelijk dat ‘de strijd tegen de 
armoede en de te hoge schuldenlast een prioriteit is voor de overheid (…)’. 

 dienstverlening wordt beschouwd als de laatste bescherming tegen 
uitsluiting. ‘Er moeten inspanningen geleverd worden, zowel menselijk als materieel, in de 

Momenteel loopt een administratieve opvolging van het GEWOP op initiatief van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering. De regering heeft een Opvolgingscomité opgericht met 

tedelijk 

van het GEWOP. Het vermeldt de 

Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GE
(GemOP). Deze plannen zijn indicatief behalve voor de overheid, waarvoor deze plannen 
dwingend zijn. 

Volgens de wettelijk voorschriften vermeldt het GEWOP ‘de doelstellingen en prioriteiten 
inzake ontwikkeling, ruimtelijke ordening inbegrepen, zoals die door economische, sociale, 
culturele, verplaatsings- en milieubehoeften worden vereist’.49 

In dit kader omvat het tweede GEWOP, zoals goedgekeurd door de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering op 12/09/2002, in zijn ‘prioriteit 7’ bepalingen om de sociale 
samenha

Maatschappelijke

strijd tegen een te hoge schuldenlast’ door de coördinatierol van de OCMW’s te versterken 
en voorrang te verlenen aan preventie-initiatieven.  

daarin ook de administraties en pararegionale instellingen. Het secretariaat van dit 
Opvolgingscomité wordt verzorgd door de directie planning van het Bestuur Ruimtelijke 
Ordening en Huisvesting (BROH) van het Ministerie van het Brussels Hoofds
Gewest.  

 

Bovendien is elke Brusselse gemeente belast met het opstellen van een gemeentelijk 
ontwikkelingsplan (GemOP). Dit plan volgt de oriëntaties 
‘doelstellingen en prioriteiten inzake ontwikkeling, ruimtelijke ordening inbegrepen, zoals 
die door economische, sociale, culturele, verplaatsings- en milieubehoeften worden vereist’ 
(OPS, art. 36). 

                                                      
49 art. 17 van de Organieke Ordonnantie van Planning en Stedenbouw – OPS - van 29/08/1991 + laatste 
wijzigingen van 18/07/2002. 

50 pt 3.4 van ‘prioriteit 7’ 
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In 2003 beschikte enkel de gemeente Sint-Agatha-Be
gemeenten hebben hun ontwerp van GemOP goedgeke

rchem over een GemOP. Drie 
urd: Brussel-stad, Molenbeek en 

Sint-Joost-ten-Node. De meeste andere ge oorafgaat 
aan hun GemOP goedgekeurd. 

De doelstelling ”strijd tegen overmatige oor. 
Sommige gemeenten vermelden evenwel in hting of 
de ondersteuning van een cel overmatige s
sociale plannen van hun OCMW’s die actie

 

  Het Brussels Parlement (de VVGGC) formuleert sinds 1994 aanbevelingen voor de 
verschillende bevoegdheidsniveaus om een samenhangend beleid te voeren inzake de strijd 
teg van de 
OCMW’s, de toegang tot gezondheidszorg, wonen, werken en opleiding, de 

 

  H ctieplan Sociale Insluiting (NAPincl) wordt opgesteld door de federale 
overheid in samenwerking met de Gewesten en de Gemeenschappen van het land. Voor het 

orgd.  

 

44..22  

meenten hebben het basisdossier dat v

 schuldenlast” komt niet als dusdanig v
 hun GemOP hun ontwerp voor de opric
chuldenlast of schuldbemiddeling of steunen de 
s op dit gebied voorzien.  

en de armoede. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de opdrachten 

minimumlevering van energie en water, de toegang tot rechten en op andere acties (zie 
hierboven). 

et Nationaal A

BHG hebben de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschaps-
commissie, de BGDA en de BGHM hun projecten voor het plan 2003-2005 ingediend. De 
Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft haar projecten niet bez

FFEEDDEERRAALLEE  WWEETTGGEEVVIINNGGEENN  OOMM  OOVVEERRMMAATTIIGGEE  SSCCHHUULLDDEENNLLAASSTT  TTEE  VVEERRMMIINNDDEERREENN  

44..22..11  HHEETT  BBEELLGGIISSCCHH  GGEERREECCHHTTEELLIIJJKK  WWEETTBBOOEEKK    

Wanneer 
kunnen d
aflossing 

De wetge
beroven v
waarborg
van openb

 

2.1.1 Beslagen, overdrachten en delegaties van de verschuldigde sommen

iemand een overmatige schuldenlast heeft en niet meer in staat is zijn schuldeisers te betalen, 
e schuldeisers beslag laten leggen op zijn goederen of op zijn loon om de gedwongen 
van de schulden te verkrijgen. 

ver heeft getracht de consument te beschermen tegen extreme maatregelen die hem zouden 
an het bestaansminimum. Doel is de consument het behoud van een bestaansminimum te 

en maar hem tegelijkertijd te verplichten zijn schuldeisers te betalen. Deze bepalingen zijn 
are orde, wat inhoudt dat de consument er niet van kan afzien in de overeenkomst.  

4.  
Iedereen is aansprakelijk voor zijn schulden op zijn volledige vermogen: roerende goederen, 
onroerend
gedwonge
een deel v

Het beslag is het procédé waarmee de schuldeisers hun rechten op de goederen van hun schuldenaar 
kunnen doen gelden bij geldschuld.  

Onroerende goederen zijn altijd vatbaar voor beslag. Sommige goederen zijn  niet vatbaar voor beslag. 
De artikelen 1408 tot 1410 van het Gerechtelijk Wetboek bepalen de goederen die niet in beslag 
kunnen worden genomen.  

e goederen, inkomsten, enz. Je kan enkel een deel van je goederen beschermen tegen een 
n tenuitvoerlegging door een vennootschap op te richten. Een overeenkomst om te proberen 
an je vermogen onvatbaar voor beslag te verklaren heeft geen waarde.  
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Wat betre

- 

- erpen, nodig voor de voortzetting van studies of voor de 

- 
€ 248; 

- de voorwerpen die dienen voor de uitoefening van de eredienst; 

- 

Toch blijv
daar waar  gewoonlijk woont of werkt (de goederen in het bezit van een derde).  

De auto, de huishoudtoestellen, radio, televisie, videorecorder, meubilair, alle luxevoorwerpen, de 
goederen die de beslagene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep boven de genoemde waarde, enz. 
blijve

Lonen of 
jaarlijks b

Alle maandelijkse inkomsten worden samengeteld om de berekening van de voor beslag vatbare 
edragen op te stellen. De onoverdraagbare en voor beslag onvatbare bedragen worden berekend per 

persoon en per maand. Deze bedragen worden elk jaar bepaald aan de hand van de index van de 
umptiep ten of 

vervangingsinkomsten.  

Volgende uitkeringen worden gelijkgesteld met inkomsten en zijn dus vatbaar voor beslag: de 

t vakantiegeld, de uitkering voor loopbaanonderbreking, de 
huur ontvangen door de schuldenaar of de beslagene.  

nds, de 
erzekeraar arbeidsongevallen of het Fonds voor Beroepsziekten, het gewaarborgd inkomen voor 
uderen, het leefloon, de maatschappelijke dienstverlening gestort door het OCMW, de bedragen 

gestort aa n

 dus elk kind dat ten 
laste is voor het Wetboek van de Inkomstenbelastingen als kind ten laste beschouwen. In het geval 

g van de voor beslag vatbare schijven met € 53 per kind ten laste 

mumuitkeringen en het leefloon. Mensen met deze inkomsten zijn dus niet 
vatbaar voor beslag, behalve wanneer er een onderhoudsuitkering wordt teruggevorderd (zie verder). 

ft de roerende goederen kunnen volgende zaken niet in beslag worden genomen: 

het volstrekt noodzakelijke om te leven;  

de boeken en overige voorw
beroepsopleiding van de beslagene of van de kinderen te zijnen laste die onder hetzelfde 
dak wonen; 

de goederen die de beslagene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, tot een waarde van 

- de levensmiddelen en brandstof voor het hele gezin gedurende een maand; 

enkele dieren (pluimvee, konijnen of kweekdieren).  

en deze voorwerpen voor beslag vatbaar indien zij zich op een andere plaats bevinden dan 
 de beslagene

n ook vatbaar voor beslag.  

elke andere vorm van vergoeding voor arbeid zijn vatbaar voor beslag binnen de grenzen die 
ij koninklijk besluit worden vastgelegd.  

b

cons rijzen. Het bedrag ervan verschilt al naargelang het gaat om beroepsinkoms

onderhoudsuitkering of daarmee gelijkgestelde uitkering, de werkloosheidsuitkering en de uitkering 
uit het Fonds voor de Bestaanszekerheid, de uitkering van het ziekenfonds, de uitkering tot herstel van 
een arbeidsongeval of beroepsziekte, he

Volgende uitkeringen zijn niet vatbaar voor beslag: de kinderbijslag, het wezenpensioen en de 
wezenrente, de uitkering van gehandicapten, de uitkering voor continue zorgverstrekking bij de 
ernstige arbeidsongevallen, de terugbetalingen van verzorging gestort door het ziekenfo
v
o

n gedeti eerden als vergoeding voor werk (GREPA, 2003). 

Ongeacht het type inkomsten moeten de grensbedragen (zie tabel 18) voor overdracht of beslag 
worden verhoogd met € 53 (sinds 1 januari 2003) per kind ten laste. Het begrip kind ten laste wordt 
echter niet gedefinieerd, ook niet door de wet van 24 maart 2000. Men moet niettemin rekening 
houden met de interpretatie die het gunstigste is voor de beslagen schuldenaar en

waarin een beslag betrekking heeft op de vergoedingen van elk van de echtgenoten kan elke 
echtgenoot genieten van de verhogin
(Noël D., 2001).  

Vergelijking van de bedragen leert dat het bedrag dat niet voor beslag vatbaar is, beduidend hoger ligt 
dan het bedrag van de mini

 125



Bovendien zijn er inkomsten die in beslag kunnen worden genomen aan de bron en/of zodra ze op een 
bankrekening staan. De rechtspraak is hierover verdeeld. Er bestaat een wetsvoorstel om de op een 
bankrek in

 

4. s over beslagen, overdrachten en delegaties 

en g geplaatste inkomsten te beschermen. 

2.1.2 Cijfer  
Loonbe g
de verschul mmen te verkrijgen. Dit invorderingssysteem wordt op gang gebracht op verzoek 
van de schu  De dossiers worden voorgelegd aan de beslagrechter. 

Onderstaande tabel toont dat de beslagen, overdrachten en delegaties nog altijd in grote mate en 
voortdu d

Tabel 3  E achten en beslagleggingen in het 
juridisch arrondissement Brussel-Vilvoorde 

sla , loonoverdracht en delegatie zijn de traditionele middelen om de gedwongen betaling van 
digde so
ldeisers.

ren  meer gebruikt worden voor de invordering van verschuldigde sommen.  

1: volutie van het aantal stopzettingen, schuldoverdr

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
63.745 68.217 72.416 90.227 94.139 96.056 97.243 101.339 98.339 99.895 

Bronnen: Dejemeppe P., 1999 voor de gegevens van 1993 tot 1998 en onderhoud met de Rechtbank van eerste aanleg in 
 Brussel, Griffie van de beslagrechter voor de gegevens van 1999 tot 2002 

 

4.2.1.3 Faillissementen, de wet van 8 augustus 1997  
De faillissementsprocedure is gereserveerd voor de handelaar, of hij nu natuurlijke persoon of 

or die belast is met het te gelde maken van het vermogen van de schuldenaar 

rechtspersoon is. Volgens deze wet ‘bevindt de koopman die op duurzame wijze heeft opgehouden te 
betalen en wiens krediet geschokt is zich in staat van faillissement’. Het is de Rechtbank van 
Koophandel die vaststelt of er al dan niet een faillissement bestaat.  

Het faillissement heeft tot gevolg dat het beheer van de goederen uit handen van de schuldenaar wordt 
genomen. Het is de curat
en die de opbrengst ervan verdeelt onder de verschillende schuldeisers. Indien de gefailleerde 
vergeeflijk wordt verklaard, kan hij niet meer worden vervolgd door zijn schuldeisers, ook niet door 
de fiscale schuldeiser (Observatoire du Crédit et de l'Endettement, 2000).  

De regels van de beslagbaarheid en van de onvatbaarheid voor beslag zijn van toepassing op de 
gefailleerde. 

 

44..22..22  CCOONNSSUUMMEENNTTEENNKKRREEDDIIEETT  

4.2.2.1 De wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 
Deze wet is van toepassing op alle vormen van consumentenkrediet, dit wil zeggen zodra er sprake is 

eert de reclame, de informatie over de kredietverplichtingen, de verplichtingen van 

van een betalingstermijn, een lening, elke andere betalingsfaciliteit of een overdispositie toegekend 
aan de consument. De wet sluit bepaalde overeenkomsten uit zoals huurovereenkomsten, omdat deze 
overeenkomsten geen beding van eigendomsoverdracht voorzien. 

Ze beoogt hoofdzakelijk de preventie van overmatige schuldenlast, het informeren van de consument, 
het geven van meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de kredietgever en het verruimen 
van de verweermiddelen van de consument. 

De wet reglement
de consument, de regels en de administratieve controle waaraan kredietgevers en kredietmakelaars zijn 
onderworpen, de verplichting voor de kredietgevers om de Centrale voor Kredieten aan Particulieren 
te raadplegen en de bepalingen omtrent de gerechtelijke procedure om betalingstermijnen te 
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verkrijgen. Ze reglementeert dus het kredietaanbod, de kredietovereenkomst, het percentage, de 
bedenktermijn, de band tussen kredietovereenkomst en verkoopovereenkomst, de vervroegde 
terugbetaling, de waarborg, de vergoedingen voor de invordering van schulden, de wijziging van de 
overeenkomst, de verwijlvergoedingen, de opzegging van de overeenkomst en de invordering van de 
chuld. De wet beschermt de persoonlijke levenssfeer bij het beheren van de bestanden.  

De wet r t are personen te verbieden de 

tot stand brengen van een regeling omtrent de wijze van betaling van de schuldenlast die geheel of ten 

dt 
verricht d  worden aangeduid door de wet of door de 
diensten erkend door een bevoegde overheid om schuldbemiddeling te verrichten.  

Ze bevat ook e ele gle ng schuldbemid n d ijk
and 

is ve le

De meest technische aspecten van de wet van 12 juni 1991 werden hoofdzakelijk bepaald bij 
koninklij , de percentages, de duur en de 

s

eglemen eert de rol van de bemiddelaars door weinig eerb
schulden van een schuldenaar met betalingsmoeilijkheden te centraliseren in een enkele lening. 

Voor het eerst definieert een wet “schuldbemiddeling”. Het is ‘de dienstverlening met het oog op het 

dele uit een of meer kredietovereenkomsten voortvloeit’. Deze definitie lijkt niet meer overeen te 
stemmen met de praktijk. 

De wet verbiedt de schuldbemiddeling aan iedere persoon of elke dienst behalve indien zij wor
oor bepaalde mensen die beperkend en met naam

 curatiev maatreg n: de re menteri  van de deling e e mogel heid 
voor de vrederechter om betalingsfaciliteiten toe te staan aan de consument wiens financiële toest

rs chterd (artikel 38).  

k besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten
terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet en bij de koninklijke besluiten van 20 
november 1992 betreffende enerzijds de verwerking van persoonsgegevens inzake consumenten-
krediet en anderzijds betreffende de registratie door de Nationale Bank van België van wanbetalingen 
inzake consumentenkrediet.  

Mensen kunnen worden uitgesloten uit het consumentenkrediet. Dat is bijvoorbeeld het geval voor 
OCMW-steuntrekkers (of soms zelfs werklozen) aangezien de kredietgevers en bemiddelaars een 
loonfiche of een bewijs van het krijgen van een uitkering uit een contributief socialezekerheidsstelsel 
zoals werkloosheid en ziekte-invaliditeitsverzekering eisen (antwoord op de vragenlijst van de GGC, 
2001). 

4.2.2.2 De rol van de vrederechter  
Ook al kan de vrederechter geen oplossing aanreiken voor een meervoudige overmatige schuldenlast, 
beschikt hij over bevoegdheden inzake het verlichten van bepaalde verplichtingen zoals 
betalingstermijnen (huurachterstanden, schulden voor het elektriciteitsverbruik, enz.) en een 
herziening van de onderhoudsuitkering. Hij is ook bevoegd inzake uithuiszettingen. 

De geschillen inzake consumentenkrediet moeten worden voorgelegd aan de vrederechter ongeacht het 
bedrag van het geschil.  

heid om de overeenkomst nietig te 

htingen niet naleeft.  

Na een achterstal van twee termijnen en een ingebrekestelling mag de schuldeiser het krediet 
opzeggen, dit wil zeggen in een keer de terugbetaling van het openstaande saldo eisen.  

De artikelen 85 tot 87 van de wet van 1991 voorzien de mogelijk
verklaren of de verplichtingen van de schuldenaar te verminderen tot het terugbetalen van alleen maar 
het ontleende bedrag. Dit is het geval wanneer de verplichte vermeldingen niet in de overeenkomst 
staan of wanneer de bankier bepaalde verplic

Ook wanneer de kredietgever lichtzinnig heeft gehandeld wanneer hij een krediet heeft toegestaan 
(slechte inschatting van het vermogen tot terugbetaling van zijn cliënt) kan de vrederechter oordelen 
(artikel 15).  
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Tot slot laat de wet een schuldenaar toe bij de vrederechter betalingsfaciliteiten te vragen wanneer hij 
met te veel terugbetalingsmoeilijkheden kampt en hij een verslechtering van zijn toestand kan 
aantonen. Een terugbetalingsprogramma wordt hem toegestaan (artikel 38).  

Er bestaan maar weinig cijfers over het aantal dossiers dat de vredegerechten behandelen: 

el. Het 
aantal bij verstek gewezen vonnissen ligt erg hoog: van 50 tot 90 % volgens de kantons (Cobbaut N., 

wet problemen opleveren voor de toepassing, onduidelijkheden of 
ontoereikendheden bevatten, zelfs een vrijwel volledig ontbreken van regelgeving.’ (Picqué C., 2003). 

r blijven wegens:  

de hinderpalen de schuldenaar ertoe geen beroep te doen op deze 

n plaats van verlicht wanneer de schuldenaar wordt veroordeeld (Centre 
ation).  

In 1996 werden 281 verzoeken gericht aan 11 (op 24) Brusselse gerechten. De verzoeken tot 
betalingsfaciliteiten gaan van 2 tot 20 % met een piek van 80 % voor het vierde kanton Bruss

2000).  

‘Doel van deze wet is het behouden van kwaliteitsvolle financiële diensten. Toch werd erkend dat tal 
van aspecten van de 

In het kader van de problematiek van de overmatige schuldenlast moeten we onderstrepen dat de 
verzoeken tot betalingsfaciliteiten ingediend krachtens artikel 38 moeilijk toepasbaa

 de moeilijkheid om bewijzen te vinden van de verslechtering van de situatie; 
 de administratieve complexiteit van het rechtsmiddel wanneer er meerdere schuldeisers zijn. 

Bovendien brengen bepaal
mogelijkheden, ook al kan de vrederechter een belangrijke rol spelen in geschillen: 

 Men moet rekening houden met de rechtsplegingskosten of de advocaatskosten. Dit leidt ertoe dat 
schuldenaars afzien van een recht in rechte dat hun weinig toegankelijk lijkt; 

 Indien de vrederechter een terugbetalingsprogramma toestaat, gebeurt het nochtans dat de 
schuldenlast verslechtert i
Coopératif de la Consomm

 

4.2.2.3 De aanpassingen van de wet op het consumentenkrediet 
De wet van 12 juni 1991 werd gewijzigd door de wetten van 6 juli 1992, van 11 februari 1994, van 11 
december 1998, van 7 januari 2001 en door de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor 
Kredieten aan Particulieren om de wet aan te passen aan de Europese beschikkingen en te verhelpen 
aan de pr  die de  gezet, namelijk inzake de door de oblemen toepassing van deze wet in de verf heeft
kredietgevers gevorderde bedragen bij wanbetaling of opzegging van het krediet en het informeren van 
de kredietgevers en de kredietbemiddelaars over de door de kredietnemer al aangegane kredieten.  

 

4.2.2.4 De wet van 24 maart 2003 tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het 
consumentenkrediet 

De bekommernis om de doelstellingen; preventie van overmatige schuldenlast, goede 

aart 2003 tot 

n Noël D, 2003):  

epaalde reclame is voortaan gereglementeerd zoals de reclame die verbaal wordt 

informatieverstrekking aan de consument en het uitroeien van de misbruiken waarvan de consument 
het slachtoffer is, beter te bereiken, motiveerde de goedkeuring van de wet van 24 m
wijziging van de wet van 12 juni 1991. 

 

De belangrijkste verbeteringen zijn de volgende (Picqué C., 2003 e

• Reclame. De verplichtingen inzake reclame voor krediet en het toepassingsgebied ervan 
worden uitgebreid. Er moet een folder ter beschikking van de consument worden gesteld. 
B
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uitgezonden (via de radio bijvoorbeeld) en de reclame die verwijst naar een wettelijk 
toegestaan maximaal voorkeurstarief (preferentieel JKP51). Reclame die de consument 
aanzet tot het opnemen van krediet wanneer hij het hoofd niet kan bieden aan zijn 
schulden, reclame die op onrechtmatige wijze het gemak of de snelheid benadrukt 

atige wijze 

 

 
indien hij er redelijkerwijs van kan uitgaan dat de kandidaat-kredietnemer in staat zal zijn 

rs moeten bovendien 
daat-

kredietnemer. Zij moeten de identiteit en de gegevens van de verantwoordelijke voor de 

 het ter beschikking 

De kredietovereenkomst moet het voorwerp uitmaken van een specifiek document en alle 
partijen moeten deze overeenkomst ondertekenen. De kredietbemiddelaar moet een 

plaar kr g gebruiken (met 

ing 
van het JKP.  

Extra verplichte vermeldingen worden geëist in verband met het feit dat de verzekering 

van ei n de tekst van het Strafwetboek die ernaar verwijst (artikel 

ereenkomst af te zien  

- Wanneer de overeenkomst bij de kredietgever of de kredietbemiddelaar en niet op afstand 
en termijn van 7 

werkdagen vanaf de eerste werkdag die volgt op de ondertekening van de overeenkomst, 

                   

waarmee het krediet kan worden verkregen en reclame die op onrechtm
aanspoort tot hergroepering of centralisatie van lopende kredieten wordt voortaan 
verboden (en strafbaar). In alle gevallen waarin reclame verwijst naar het gefinancierde 
goed of de dienst en een JKP dat gelijk is aan 0 %, moet de reclame de voordelen in natura 
vermelden die worden toegekend aan de consument die contant betaalt.  

• Kredietbemiddelaars krijgen meer verantwoordelijkheden en meer bevoegdheden. De 
verantwoordelijkheid van de schuldeiser en van de kredietbemiddelaar op het moment van 
het sluiten van de kredietovereenkomst wordt versterkt door de verplichting om 
inlichtingen in te winnen over de solvabiliteit van de kandidaat-kredietnemer. Zij zijn
voortaan verplicht een eerste beoordeling te geven over de solvabiliteit van de consument. 
De kredietbemiddelaar mag alleen maar een kredietaanvraag bij een kredietgever indienen

zijn terugbetalingsverplichtingen na te komen. De kredietbemiddelaa
het krediettype en het kredietbedrag zoeken dat het beste past bij de kandi

behandeling van de door hen geraadpleegde bestanden meedelen wanneer zij weigeren het 
gevraagde krediet toe te staan.  

• De kredietovereenkomst. Tot nu toe deed de kredietgever vooraf een kredietaanbod aan 
de consument. Deze offerte vooraf wordt voortaan vervangen door
stellen van een prospectus om de transparantie en de informatie te waarborgen (Picqué C., 
2003).  

exem ijgen. De schuldeiser mag elke vorm van handtekenin
inbegrip van de elektronische handtekening) voor zover de consument de kredietgever die 
zich heeft verbonden, kan identificeren. Een aflossingstabel (met voor elke periodieke 
aflossing een onderscheid tussen het afgeloste kapitaal en de totale kredietkosten), de 
periodieke aflossingen en de periodes en voorwaarden voor deze aflossingen moeten 
worden vermeld bij verkoop op afbetaling, lening op afbetaling, financieringshuur,  
kredietopening waarvan het kapitaal periodiek moet worden afgelost, net als bij wijzig

niet verplicht is, de voordelen toegekend aan de consument die contant betaalt, de clausule 
gendomsvoorbehoud e

491). De vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’ wordt aangevuld om het alleen vermelden 
van het bedrag in cijfers geldig te maken en de aandacht van de consument te vestigen op 
de draagwijdte van zijn verbintenissen en niet enkel op het kredietbedrag. 

• Mogelijkheid om van de ov

werd gesloten, kan de consument afzien van de overeenkomst gedurende e

                                   

JKP = maximum jaarlijks kostenpercentage 
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beh
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- Wa
kred
van
af t

•  de financiering 
wordt gevraagd 

• 

• 

• 

• ning. De kredietovereenkomsten van onbepaalde duur of 
dan 5 jaar die niet in een periodieke terugbetaling van kapitaal 

e voorziet de nieuwe wet dat er een termijn moet worden vastgelegd waarna de 
consument ertoe gehouden is zijn schuld af te lossen alvorens een nieuwe opneming te 

• 

• 

• 

• 
n van een verzekeringsovereenkomst (openstaand saldo, verlies van 

inkomsten, enz.) oplegt bij het toestaan van krediet behalve indien de prijs van de 

• De borgstellingen en andere vormen van persoonlijke zekerheid om de aflossing van het 
an onbepaalde duur zal de borgstelling 

nog maar voor vijf jaar geldig zijn, maar de borgstelling is uitdrukkelijk hernieuwbaar. Dit 

• Het verzoek tot betalingsfaciliteiten 

• De kredietovereenkomsten op afstand. Het goed kan worden geleverd voordat de 
consument de kredietovereenkomst ondertekent. 

alve bij een verkoop op afbetaling, een financieringshuur of een lening op afbetaling met 
ekking tot een kredietbedrag lager dan € 1.250.  

nneer de kredietovereenkomst niet werd gesloten bij de kredietgever of de 
ietbemiddelaar, waarbij elke partij fysiek aanwezig was op het moment en op de plaats 

 het sluiten van de overeenkomst begint de termijn van 7 dagen om van een overeenkomst 
e zien op de eerste werkdag die volgt op de ondertekening van de overeenkomst. 

De band tussen de kredietovereenkomst en de overeenkomst waarvoor

Het maximale jaarlijkse kostenpercentage (JKP) moet niet meer om de zes maanden 
worden herzien bij koninklijk besluit. 

De variabiliteit van het jaarlijkse kostenpercentage, van de debetrente en van de duur 
van de aflossing. De huidige wet staat de variabiliteit van de rente alleen maar toe voor 
kredietopeningen. Voortaan zal het invoegen van een contractueel beding omtrent de 
variabiliteit van de rente voor verrichtingen op afbetaling van meer dan 5 jaar worden 
toegestaan om het risico verbonden aan langlopende overeenkomsten te verminderen. 

De clausule van eigendomsvoorbehoud 

De nulstelling en de kredietope
met een looptijd van meer 
voorzien, bevorderen permanente schuldenlast omdat de kapitaalschuld niet wordt afgelost 
en volledig blijft bestaan. Feitelijk betaalt de consument alleen de interesten terug.  

Derhalv

kunnen doen. 

De vervroegde terugbetaling 

De verschuldigde bedragen in een bijzonder geval van laattijdige betaling 

De afrekening 

De verzekeringsovereenkomsten ‘openstaand saldo’. De wet verbiedt de kredietgever dat 
hij het sluite

verzekering is begrepen in de rente. In de praktijk moedigen tal van kredietgevers de 
consument sterk aan om dit soort verzekeringen te nemen. Voortaan moeten de 
verzekeringspremies begrepen zijn in het kredietpercentage, op twee uitzonderingen na. 
Bovendien moet de overeenkomst vermelden dat de verzekering niet verplicht is en dat zij 
opzegbaar is volgens de wet op de verzekeringen.  

krediet te waarborgen. Voor de overeenkomsten v

maakt het mogelijk de solvabiliteit van de kredietnemer opnieuw te onderzoeken. 

• De loonoverdracht: zie hierboven 
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• De hergroepering van kredieten. Deze praktijk is voortaan bij wet verboden.  

De wet van 24 maart 2003 vormt samen met de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale 
voo
overma

Deze w

- de kosten worden vastgelegd met een barema; 

- een erkenning van de kredietverstrekker. 

De kritiek mensen met andere schulden dan 
consum e

De comme
nieuwe wet
passen. De urend 
aanpassen o

 

44

r Kredieten aan Particulieren het preventieve onderdeel van het plan ter bestrijding van de 
tige schuldenlast van de huishoudens. 

et is positief door volgende aspecten: 

- bepaalde vormen van reclame zijn verboden, zelfs bij afwezigheid van een bedrieglijk 
karakter; 

- de bepalingen inzake kredietopening voorzien dat de overeenkomsten van onbepaalde 
duur of met een looptijd langer dan vijf jaar op nul worden gesteld; 

- bij de invordering wordt de privacy beter beschermd tegen onjuiste juridische 
vermeldingen op brieven, zichtbaar drukwerk op de briefwisseling, het incasseren van 
wettelijk niet-toegestane bedragen, het betrekken van de buren, de familie of de 
werkgever;  

 dat de wet geen voordelen biedt voor 
ent nkredieten, blijft behouden. 

rciële reclamesector is bovendien bijzonder creatief. Zij past zich voortdurend aan de 
ten aan en heeft een rijke verbeelding om wetten te omzeilen en verkoopstrategieën aan te 
wetgever moet rekening houden met deze flexibiliteit en de beschikkingen voortd
m misbruiken te bestrijden. 

..22..33  DDEE  RRAAAADD  VVOOOORR  HHEETT  VVEERRBBRRUUIIKK  

De Raa o ie van belang 
zijn voor consumenten. De raad werd opgericht door een koninklijk besluit van 20 februari 1964. Het 
is geen d n. 

Zijn op c
parlement o
14 juli 1991
met name b

14 verbruik

De Raad vo
waar ondern marktregulering. Het is een instrument 
dat help ij

Sinds zijn 
bijvoorbeeld
regelgeving

d v or het Verbruik is een institutioneel overlegorgaan voor aangelegenheden d

raa  van consumente

dra ht bestaat erin adviezen te geven inzake verbruik op verzoek van de voogdijministers, het 
f op eigen initiatief. De bevoegdheden van deze raad werden versterkt door een wet van 
 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, 

etreffende de reclame.  

ersorganisaties en 18 beroepsorganisaties zijn erin vertegenwoordigd.  

or het Verbruik doet aan co-regulering. Het gaat om een plaats van dialoog en overleg 
emingen en consumenten worden betrokken bij de 

t b  de politieke besluitvorming en dat de kwaliteit van de besluitvorming bevordert. 

oprichting heeft deze Raad 365 adviezen verleend waaronder 24 in 2001. Zij betreffen 
 de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen, nieuwe vormen van 

 inzake consumptie, de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, enz. 
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De Raa e de wet van 
14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 

en, 2002).  

44

d b zorgde op 30 januari 2001 een advies over een wetsvoorstel tot wijziging van 

met het oog op het verhinderen van bepaalde reclamepraktijken en een ander advies op 20 december 
2001 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het verbod op reclame voor elektrische 
verwarming (Ministerie van Economische Zak

 

..22..44  CCOOLLLLEECCTTIIEEVVEE  SSCCHHUULLDDEENNRREEGGEELLIINNGG  

4.2.4.1 De wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de 
mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende 
goederen, gewijzigd bij wet van 19 april 2002  

Collectieve schuldenregeling en de verkoop uit de hand van onroerende goederen hebben tot doel de 
financië
van het mog
menswaardi
artikel 2 van  juli 1998).  

De wet h oeilijkheden, die met hun inkomsten niet meer 

 zijn, voormalige handelaars, uitoefenaars van vrije beroepen 
en landbouwers. Zij kunnen van deze procedure genieten op hun verzoek, maar zij mogen hun 

De rechter benoemt een schuldbemiddelaar. Een schuldbemiddelaar is een persoon die door artikel 37 
an de wet van 12 juni 1991 gemachtigd is om schuldbemiddeling te verrichten, dit wil zeggen de 

advocaten, de gerechtsdeurwaarders, de notarissen en de erkende overheidsinstellingen en particuliere 
instellingen.  

en het Leger des Heils. 

te passen; 

o van ambtswege het percentage van de conventionele interesten terug te brengen tot de wettelijke 
interestvoet; 

o onvoorwaardelijk volledig of gedeeltelijk de verwijlinteresten, de kosten en andere vergoedingen 
gevorderd door de schuldeisers en private diensten kwijtschelden en begeleidingsmaatregelen 
voorzien bij de afbetalingsregeling zoals een avondcursus, begeleiding door een sociale dienst, een 
verhuizing naar een minder dure woning, budgetbegeleiding volgen, enz. 

le toestand van een schuldenaar te herstellen door hem met name in staat te stellen in de mate 
elijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een 
g leven kunnen leiden (artikel 1675/3, lid 3 van het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd door 
 de wet van 5

ric t zich tot mensen met ernstige financiële m
in staat zijn al hun opeisbare en nog te vervallen schulden te betalen. Deze procedure is beperkt tot 
natuurlijke personen die geen handelaar

insolvabiliteit niet duidelijk georganiseerd hebben. Iemand organiseert zijn insolvabiliteit wanneer hij 
een deel van zijn goederen, inkomsten of een erfenis verbergt, wanneer hij een baan weigert opdat zijn 
inkomsten niet meer zouden bedragen dan het niet voor beslag vatbare minimumbedrag, enz.  

v

In het BHG bestaan er 6 diensten die zich hebben voorgedragen aan de rechter om te worden 
aangesteld als gerechtelijke bemiddelaars: de OCMW’s van Brussel-stad, Jette en Ukkel, Espace 
social Télé Service, Free Clinic 

De gerechtelijke bemiddelaar stelt de schuldeisers voor een minnelijke aanzuiveringsregeling uit te 
werken via een collectieve schuldenregeling, onder de controle van de rechter. Wordt er geen akkoord 
bereikt over deze minnelijke aanzuiveringsregeling dan kan de rechter een gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling opleggen. 

De vordering betreft alle schulden van de schuldenaar, zonder uitzondering.  

De wet bepaalt geen duur voor de minnelijke regeling. We stellen in de praktijk vast dat bepaalde 
regelingen over 8 of 10 jaar worden gespreid. Wanneer de rechter een gerechtelijke regeling oplegt, 
bepaalt de wet een looptijd van 3 tot 5 jaar. 

De rechter kan beslissen:  

o de schulden uit te stellen of opnieuw te spreiden en de interesten en kosten aan 
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o de verkoop uit de hand van het onroerend goed van de schuldenaar opleggen en de koper kiezen; 

o de verkoop van roerende goederen opleggen. 

De procedure van de collectieve schuldenregeling kan bepaalde opofferingen en ongemakken 
meebrengen voor de schuldenaar zoals de beperking van de financiële middelen, de verkoop van zijn 

nroerend goed en van zijn voor beslag vatbare roerende goederen voor zover deze verkoop niet 
nrechtmatig is en andere diverse maatregelen (werk zoeken, een opleiding volgen, enz.). 

In bep geval et een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding 
van schul
voorwaar l
geen beterschap 
kwijtgescholden.  

 de lopende interesten opgeschort en is het vermogen van de 
schuldenaar onbeschikbaar. De schuldenaar mag niet langer een van de schuldeisers bevoordelen door 

d 
met de toestand van de schuldenaar door het ten uitvoer leggen van de regeling en door de 

bij de homologatie van de aanzuiveringsregeling, maar ook wanneer het gaat om het 
nemen van een beslissing tot schuldkwijtschelding. Na afloop van de regeling worden, indien de 

in het leven nemen.  

o
o

aalde len kan de regeling gepaard gaan m
den. De kwijtschelding van schulden komt pas voor op het einde van de regeling en alleen op 
de dat al e door de rechter opgelegde maatregelen werden nageleefd en dat de schuldenaar 

heeft gekend. Bepaalde schulden kunnen evenwel niet in hoofdsom worden 

Wanneer de beslagrechter beslist dat het verzoekschrift toelaatbaar is, mag de persoon met overmatige 
schuldenlast niet meer beschikken over zijn goederen, mogen beslagen en loonoverdrachten niet meer 
worden toegepast en worden sommige aanvragen voor betalingstermijnen geschrapt (consumenten-
krediet, hypothecair krediet), worden

hem bij voorkeur op andere te betalen, behalve met uitdrukkelijke toestemming van de rechter. De 
toelaatbaarheid sluit daarentegen geen uithuiszettingsmaatregel of maatregel van afsluiting van 
energietoevoer uit. De persoon met overmatige schuldenlast mag zijn overmatige schuldenlast niet 
verergeren en mag geen geld meer lenen, behalve met uitdrukkelijke toestemming van de rechter 
(Ministerie van Economische Zaken, 2001).  

De rechten van de schuldeiser worden gewaarborgd in de mate van het mogelijke, rekening houden

inspanningen die de schuldenaar opgelegd krijgt (Arbitragehof, 2003). 

Het begrip menselijke waardigheid is in de procedure ingeschreven door een controle van de 
wettelijkheid 

schuldenaar deze regeling heeft nageleefd, alle maatregelen van ongeschiktheid opgeheven en 
verwerft hij definitief de gebeurlijke kwijtscheldingen van schulden. De financiële toestand van de 
schuldenaar is aangezuiverd en hij kan een nieuwe start 

 

 Welke rol speelt de schuldbemiddelaar? 

Bij de toelaatbaarheidsbeslissing benoemt de rechter een schuldbemiddelaar. 

De gerechtelijke schuldbemiddelaar moet trachten tot een akkoord te komen tussen schuldeisers en 

Het is ook de taak van de bemiddelaar om: 

o de minnelijke aanzuiveringsregeling op te stellen en te onderhandelen; 

het ontwerp ter bekrachtiging voor te leggen aan de beslagrechter indien het werd goedgekeurd 

schuldenaar voor de aflossing van de schulden binnen een termijn van 4 maanden. De verlenging van 
de termijn wordt vaak toegestaan. 

o in te staan voor de controle en de opvolging ervan;  

o informatie op te vragen bij schuldenaar, schuldeisers en derden (bank, notaris, deurwaarder, enz.); 

o 
door de schuldenaar die de vordering tot collectieve schuldenregeling heeft ingediend, door zijn 
schuldeisers en gebeurlijk door de niet-vorderende echtgenoot;  
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o aan de beslagrechter een proces-verbaal van gebrek aan baten voor te leggen waarbij hij wordt 
eringsregeling op te leggen indien de bemiddelaar 
jk was een minnelijke aanzuiveringsregeling uit te 

 Positieve aspecten van de wet

verzocht eventueel een gerechtelijke aanzuiv
heeft vastgesteld dat het voor hem onmogeli
werken of indien de vereiste goedkeuringen niet werden verleend.  

De rechter legt de gerechtelijke aanzuiveringsregeling op wanneer het niet mogelijk is te komen tot 
een minnelijke aanzuiveringsregeling. De gerechtelijke aanzuiveringsregeling mag in beginsel niet 
langer duren dan 5 jaar. Toch kan deze regeling worden verlengd.  

De gerechtelijke bemiddelaars willen vaker een beroep doen op diensten die een sociale begeleiding 
en budgetbegeleiding kunnen verzekeren. 

 

 

e schuldeisers en aan het onverwachte bezoek van een 
gerechtsdeurwaarder dankzij de tussenkomst van een schuldbemiddelaar (Arbitragehof, 2003). 

oor schuldeisers zijn er enkele voordelen, ook al veroorzaakt de toepassing van de collectieve 
schuldenregeling de vermindering en zelfs het opheffen van interesten: 

o de zekerheid op voet van gelijkheid met andere schuldeisers te worden behandeld; 

o 

o de mogelijkheid een titel te krijgen om de oninbare schulden fiscaal te kunnen aftrekken (Stavaux 

melijk de eventuele kwade 
w van de kredietnemers en hun “ontheffing van verantwoordelijkheid”. Deze vrees is ongegrond 

 de vereffening van het vermogen van de 

aansminimum en budgetbegeleiding. 

 

De wet betreffende de collectieve schuldenregeling biedt de schuldenaar met overmatige schuldenlast 
een wettelijk beschermingssysteem. Zij belet dat schuldeisers al hun rechten doen gelden, zelfs 
rechtmatige en zelfs bij vonnis erkende. Zodra de beslagrechter het verzoekschrift toelaatbaar 
verklaart, worden immers de maatregelen van tenuitvoerlegging opgeschort (loonbeslag of -
overdracht, beslag op de roerende goederen). Derhalve leeft de schuldenaar niet meer onder de 
dreiging van een gerechtsdeurwaarder.  

De financiële toestand van de persoon met overmatige schuldenlast wordt in zijn geheel bekeken en 
wordt onttrokken aan de ordeloze druk van d

Bovendien wordt het oplopen van interesten gestopt. Hoe langer de aflossingsperiode loopt, hoe 
interessanter deze bescherming (Stavaux D., 2003). 

Een heel positief element van de collectieve schuldenregeling is bovendien het aanreiken van andere 
oplossingen dan het eindeloos aflossen van schulden (CSP, 2003). Behalve in uitzonderlijke gevallen 
en op voorwaarde dat de schuldenaar geen schulden heeft verborgen, worden de aflossingen immers 
gespreid over een bepaalde periode die in het algemeen niet langer duurt dan 10 jaar (zie rechtspraak). 
Na deze periode is hij “bevrijd” van zijn schulden indien hij voldaan heeft aan zijn 
terugbetalingsverplichtingen. 

V

de duidelijkheid en de juistheid van de meegedeelde informatie; 

o de besparing van alle rechtsplegingskosten die zij meestal riskeerden tevergeefs te moeten maken 
voor zover de schuldenaar onvermogend is; 

D., 2003). 

Twee opmerkingen werden geformuleerd bij de goedkeuring van de wet na
trou
daar de genomen maatregelen streng zijn, met name
schuldenaar en de mogelijkheid zijn financiële middelen te verminderen tot het bedrag van het 
best
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 Welke aspecten van de wet leveren problemen op en kunnen worden verbeterd? 

 Een studie heeft deze wet geëvalueerd. Ondanks het doel armen te hulp te komen, blijkt in de 
praktijk dat onvermogenden zoals mensen die genieten van steun van het OCMW geen recht 
hebben op deze wet. Voor hen blijft geen enkele manoeuvreerruimte over om hun schulden af 

worden uitgesloten uit de mogelijkheid recht te hebben op 
een gerechtelijke aanzuiveringsregeling. De rechter kan hem trouwens begeleidings-
maatregelen opleggen.  

ige rechters de vordering tot collectieve schuldenregeling af, 
andere aanvaarden deze vordering maar stellen vast dat het onmogelijk is de regeling uit te 

De wet zou moeten worden verduidelijkt. Indien de wetgever uitgaat van de bedoeling de wet 

 kwijtgescholden, de vermindering van de schuld 

inimum en maximum aan inkomsten bepaalt dat aan de schuldenaars 
moeten worden overgelaten om te leven, belet niets de gerechtelijke bemiddelaar dit bedrag 

Balate E. et al., 2001). 

kschrift kan 32 
HG. Sommige diensten doen dit 

delaar voor een duur van 4 maanden heeft het nadeel 

echter nutteloos te verzwaren terwijl men vooraf weet dat het om langlopende dossiers 

van mensen bijgestaan door een gespecialiseerde dienst en 
mensen die door een pro deo advocaat worden opgevolgd. De mensen die op deze laatste 
procedure een beroep doen, bevinden zich immers vaak in een heel kwetsbare situatie en 
hebben moeilijkheden om de nodige documenten bij elkaar te krijgen. Advocaten, 

te lossen. (Wastchenko M., 2000). Dit is ook het geval voor mensen met een sociale uitkering 
of zelfs met een laag inkomen en dit afhankelijk van het aantal personen dat in het huishouden 
leeft. 

Krachtens het arrest van het Arbitragehof op 30 januari 2003 mag een persoon die totaal en 
definitief onvermogend lijkt niet 

In de praktijk wijzen somm

voeren. Slechts enkele individuele beslissingen hebben een kwijtschelding van schulden 
toegestaan in deze gevallen. 

Diensten voor schuldbemiddeling klagen dat deze procedure niet wordt toegepast, zelfs 
wanneer de schuldenaar zijn verzoek herhaalt.  

toe te passen op mensen zonder vermogen tot terugbetaling moet de wetgever dit vermelden 
opdat de rechter een volledige kwijtschelding van schulden zou kunnen toestaan (GREPA, 
2003). 

 Een ander probleem is de kwestie van de schuldkwijtschelding zelf. Ook al worden de boetes 
en de interesten over het algemeen volledig
zelf wordt overgelaten aan de beoordeling van de beslagrechter. De memorie van toelichting 
van de wet is heel duidelijk: ‘de kwijtschelding van schulden zal worden toegepast wanneer 
alleen deze maatregel toelaat de waardigheid van de schuldenaar nog te beschermen’. 
Symbolische terugbetalingen kunnen ook worden toegestaan om het gewenste resultaat te 
verkrijgen (Balate E. et al., 2001). 

 Hoewel de wet geen m

vast te leggen op het gedeelte dat niet voor beslag vatbaar is. De wet verbiedt enkel de 
bestaansmiddelen te verlagen tot onder het wettelijk minimum (

 Er bestaan wel veel verplichtingen in verband met de rechtspleging. Het verzoe
tot 33 bladzijden omvatten naargelang de rechtbank in het B
werk niet meer bij gebrek aan tijd. De wettelijke termijnen worden weinig nageleefd, wat een 
belangrijke verlenging van de rechtspleging veroorzaakt (Balate E. et al., 2001). De 
benoeming van een gerechtelijke bemid
het aantal verzoeken tot verlenging van de termijn te vermenigvuldigen en het werk van de 
beslagr
gaat.  

 De diensten voor schuldbemiddeling wijzen op discriminatie, zowel tegenover de mensen als 
tegenover de diensten:  

- discriminatie in behandeling 
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notarissen en gerechtsdeurwaarders, die weinig sociale vorming kregen, begeleiden en 
ondersteunen deze mensen te weinig bij het nemen van belangrijke stappen; 

- discriminatie inzake informatie. De schuldeisers weigeren de informatie en de 

e soorten tussenkomsten. De diensten voor schuldbemiddeling 
betreuren in het algemeen dat de schuldeiser de minnelijke bemiddeling minder op prijs 

 

at betreft magistraten en griffies (meer dan 400 dossiers in 

en, gerechtelijke bemiddelaars (advocaten, 

pschorting van de procedures tijdens de uitwerkingsfase van de regeling; 

Ook al 
vaak he
econom gemarginaliseerd, zich terugtrekken in de zwarte economie 
en e

Een bel
bemidd
reiken v

 

 De 

- discriminatie van mensen opgevolgd door een schuldbemiddelaar aangesteld door de 
rechtbank. De verplichtingen van de bemiddelaar worden bij wet weinig gedefinieerd, 
waardoor het onderzoeken en het bepalen van de basisbehoeften van de persoon per 
bemiddelaar verschilt;  

afrekeningen door te geven aan de “minnelijke” bemiddelaar, onder het voorwendsel dat 
zij deze gegevens aan de gerechtelijke bemiddelaar zullen geven; 

- hiërarchie tussen d

stelt dan de gerechtelijke bemiddeling (OCMW Etterbeek, 2003).  

Andere moeilijkheden blijven onopgelost: 

- onvoldoende middelen w
sommige arrondissementen); 

- de nood aan opleiding voor magistrat
notarissen, deurwaarders) en griffies; 

- het lot van een verzoekschrift waarvoor de rechter aanvullende informatie heeft gevraagd 
maar niet ontvangt;  

- de o

- het lot van de kredietovereenkomsten tijdens de uitwerkingsfase van de regeling;  

- de voorrechten tijdens de uitwerking van de regeling; 

- de afwezigheid van de verklaring van een schuldeiser (OCE, 2002). 

kan de wet op heel wat vlakken worden verbeterd, toch blijft de collectieve schuldenregeling 
t enige middel om een persoon met overmatige schuldenlast opnieuw te integreren in het 
isch stelsel. Anders kan hij worden 

en belasting worden voor de samenleving. 

angrijke kanttekening hierbij is dat noch de collectieve schuldenregeling, noch de minnelijke 
eling, noch enige begeleidingsmaatregel het mogelijk maken een duurzame oplossing aan te 
oor terugkerende schulden tengevolge van onvoldoende koopkracht (GREPA, 2003).  

cijfers van de collectieve schuldenregeling  

ntrale voor Kredieten aan Particulieren registreert ook de berichten van collectieve 
nregeling overgemaakt door de beslagrechter.  

 zijn 3

De Ce
schulde

In 2003 1.912 berichten van collectieve schuldenregeling geregistreerd in de Centrale voor 
Kredieten aan Particulieren voor het hele land, waaronder 9,1 % in het BHG. De nieuwe dossiers 
wor
schuldb  aanvankelijk voorziene 4 maanden van tussenkomst. 

Slechts b
Tussen griff

In 2003 lig
dan het aantal aanzuiveringsregelingen van de andere inwoners van het land.  

den samengeteld met de lopende dossiers en met de verlenging van het mandaat van de 
emiddelaar verder dan de

1 ericht op 3 wordt gevolgd door een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling. 
ies vallen er grote verschillen op te merken (NBB, 2002). 

t het aantal minnelijke en gerechtelijke aanzuiveringsregelingen van de Brusselaars lager 

 136



Het aantal c
land als voo

Toch b e
gebrek aan 
geen beschi

Tabel 32: Aantal dossiers voor collectieve schuldenregeling in 2002. 

ollectieve schuldenregelingen ten opzichte van het aantal wanbetalers stijgt zowel voor het 
r het BHG, waar het stijgt van 4,4 % in 2002 naar 7,1 % in 2003. 

lijv n de Brusselaars achterop vergeleken met het nationale gemiddelde wegens een groter 
kennis van deze maatregel of wegens de lagere inkomsten dan in de rest van het land, die 
kbaar bedrag overlaten om de schulden af te lossen. 

Totaal Waarvan geregeld via 
minnelijke schikking 

Waarvan juridisch 
geregeld 

2002 2003 2002 2003 

 

2002 2003 

België 7 
% 23.789 31.912 5.777 

24, 3 % 
8.601 
27 % 

2.536 
10,7 % 

3.91
12,3 

2.234 
 

2.905 
 

464 
20,8 % 

725 
25 %

134 22Brussel  6 % 
2 

7,6 % 

Br 8,0% 8,4% 5,3% 5,7% ussel/België 9,4% 9,1% 

Bron : NBB, 2002 en 2003 

 

4.2.4.2 Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de 
regels en barema's tot bepaling van het ereloon en de kosten van de 
schuldbemiddelaar 

telt het ereloon, de bezoldiging en de koDit besluit s sten vast die de bemiddelaar ontvangt in de vorm 
van for ta r moet een 
gedetail r teld hetzij 

 in de beslissing van de beslagrechter die het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling of 
gere t

 hetz o agrechter (‘de rechter 

Een staat van aan hem verschuldigde kosten, ereloon of bezoldiging moet in zijn jaarverslag staan. 

 koninklijk besluit van 9 augustus 2002 tot 

fai ire vergoedingen. Er wordt hem een voorschot gestort en de bemiddelaa
lee de afrekening bezorgen (kosten en prestaties). Dit bedrag moet worden vastges

ch elijke aanzuiveringsregeling bekrachtigt;  

ij p verzoek van de bemiddelaar in een specifieke beslissing van de besl
levert een uitvoerbare titel af’); 

 hetzij in de beslissing van de beslagrechter die de toelaatbaarheidsbeslissing en/of de 
aanzuiveringsregeling intrekt. 

De kosten verbonden aan de behandeling van de dossiers van de diensten voor schuldbemiddeling 
worden vastgesteld bij besluit van de bevoegde gemeenschappen.  

 

4.2.4.3 Wet van 19 april 2002 en
regeling van de werking van het Fonds ter bestrijding van Overmatige 
Schuldenlast  

Normaal gezien moet de schuldenaar het ereloon en de kosten van de bemiddelaar betalen. Toch kan 

voed door de 

de schuldenaar in tal van gevallen de kosten van de procedure niet dragen, met name wanneer zijn 
vermogen of zijn inkomsten ontoereikend zijn.  

Artikel 20 van de wet betreffende de collectieve schuldenregeling van 5 juli 1998 voorziet in de 
oprichting van een Fonds ter bestrijding van de Overmatige Schuldenlast ge
kredietinstellingen. Doel van dit fonds is het ten laste nemen van de kosten van onbetaald gebleven 
schuldbemiddelaars.  

Derhalve richt de wet van 19 april 2002 dit Fonds op om volgende zaken te dekken:  
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 de inrichtings- en werkingskosten van de administratieve cel van het Fonds en van de kosten van 
het administratieve personeel en van het controlepersoneel, toegewezen aan deze administratieve 
cel; 

De banken gingen tegen deze bepalingen in beroep, omdat zij betwisten dat zij als enige het Fonds 
van de non-discriminatoire 

behandeling van de schuldeisers onds moet immers alleen door de kre
kredietprofessionals worden gevoed. Andere schul trokken bij ige 
schuldenlast (verdelers van el teit, ga ater, verhuurders, de fiscus, enz.).  

De tegenargumenten van de p ie i eerden oepspro , na e Uni
des Villes et Communes de Wallonie, het O Ukkel e  Vlaamse Vereniging van Steden en
Gemeenten, zijn de volgende:  

stellingen spelen een bijzondere rol in het fenomeen van overmatige schuldenlast; 

 de commerciële methodes van kredietprofessionals en agressieve reclame zijn rechtstreekse 
oorzaken van de overmatige schuldenlast; 

 zij he gang to
met kennis van

 zij leggen aan ten en rentevoeten op die de risico’s van onvermogendheid en 

n 
t 

sind
 

 de onbetaalde kosten van de schuldbemiddelaars voor de schuldenaars die van een collectieve 
schuldenregeling hebben genoten. 

moeten voeden met als argument de schending van het beginsel 
. Het f dietgevers en de 

overmatdeisers zijn ook be
ektrici s en w

artijen d nterveni in de ber cedure melijk d on 
CMW van n de  

 de kredietin

bben toe t de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en het staat hen dan ook vrij 
 zaken nieuwe kredieten te aanvaarden of te weigeren; 

hun schuldenaars las
de kosten voor de invordering van hun schulden dekken.  

Het Arbitragehof sprak zijn beslissing uit op 23 februari 2000 en gaf daarin de OCMW-vereniginge
gelijk. Aldus bekrachtigt het Arbitragehof het beginsel van ‘de schuldenmaker betaalt’. Zo kon he
Fonds ter bestrijding van de Overmatige Schuldenlast worden opgericht. Het Fonds is operationeel 

s 11 maart 2003 (Lesiw A., 2000). 

44..22..55  DDEE  CCEENNTTRRAALLEE  VVOOOORR  KKRREEDDIIEETTEENN  AAAANN  PPAARRTTIICCUULLIIEERREENN  OOPPGGEERRIICCHHTT  BBIINNNNEENN  DDEE  
NNAATTIIOONNAALLEE  BBAANNKK  

4.2.5.1 Wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van 
berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, 
alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 

ngevolge de wet van 9 juli 1957 op 
de verkopen en de leningen op afbetaling en ingevolge het besluit van 15 april 1985 dat de 
entralisering van de gegevens omtrent consumentenkredietovereenkomsten regelt.  

De rol va
Vandaag is haar do
bepaalde instellin te verschaffen omtrent de terugbetalingsmoeilijkheden inzake 

gen die voortvloeien uit consumentenkredieten en 

gebreid tot alle kredietvormen voorzien in deze wet, dit wil zeggen tot 
financieringshuur en kredietopeningen (hypothecaire inbegrepen).  

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren is actief sinds 1987 i

c

n de Centrale werd geherdefinieerd met de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. 
el het afremmen van de verergering van de schuldenlast van particulieren door aan 

gen informatie 
consumentenkredieten en hypothecaire kredieten aangegaan voor privé-doeleinden.  

Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen registreert de Centrale voor Kredieten aan 
Particulieren de informatie omtrent wanbetalin
hypothecaire kredieten en kredieten aangegaan door natuurlijke personen voor privé-doeleinden. In 
1987 betrof de registratie alleen maar de verkopen op afbetaling, de leningen op afbetaling en de 
persoonlijke leningen op afbetaling. Sinds 1993, ingevolge de wet van 1991, werd het 
toepassingsgebied uit
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Sinds 1 januari 1999 worden de berichten van collectieve schuldenregeling (toelaatbaarheidsverklaring 
r de beslagrechter) geregistreerd in het bestand van de CKP, net als de minnelijke of gerechtelijke doo

aanzuiveringsregelingen. 

ning; 

De criteria voor registratie van wanbetalingen voortvloeiende uit kredietovereenkomsten zijn de 

opnemingen heeft geblokkeerd; 

3. voor de hypothecaire kredietovereenkomsten: 

o wanneer e m 3 maanden na haar vervaldag niet werd betaald of 

o wanneer een verschuldigde som een maand na een ingebrekestelling niet werd betaald. 

 

Wanneer de regis r de 

formatie over de 

Consumentenkredieten worden evenwel niet geregistreerd wanneer het gaat om een krediet: 

- met een aanvangsbedrag lager dan € 200; 

- dat werd vastgelegd door een authentieke akte, met een aanvangsbedrag hoger dan 
€ 20.000;  

- met een aanvangsbedrag dat moet worden terugbetaald door de schuldenaar binnen een 
termijn korter dan 3 maanden voor zover het niet gaat om een kredietope

- met een toegestaan bedrag lager dan € 1.250 en terugbetaalbaar binnen een termijn van 3 
maanden bij kredietopening.  

volgende: 

1. voor de overeenkomsten van verkoop op afbetaling, lening op afbetaling, financieringshuur: 

o wanneer 3 termijnen niet werden betaald of 

o wanneer een termijn gedurende 3 maanden niet werd betaald of 

o wanneer de kredietgever de volledige terugbetaling van het openstaande saldo heeft geëist; 

2. voor de kredietopeningen: 

o wanneer een niet-toegestane debetstand niet wordt aangezuiverd binnen de 3 maanden vanaf 
de datum waarop hij door de kredietgever schriftelijk hiertoe werd verzocht of  

o wanneer de kredietgever de geld

en verschuldigde so

tratiecriteria vervuld zijn, moeten de kredietinstellingen inlichtingen ove
schuldenaar en de kredietovereenkomst meedelen aan de CKP. 

De kredietinstellingen zijn er ook toe gehouden melding te maken van de evolutie van de toestand en 
de eventuele regularisatie van de overeenkomst.  

De inlichtingen omtrent de geregulariseerde overeenkomsten worden een jaar bijgehouden vanaf de 
terugkeer naar de normale uitvoering van de overeenkomst, 2 jaar vanaf de aflossing van de schuld en 
10 jaar voor niet-geregulariseerde overeenkomsten. De bewaringstermijnen beginnen te lopen bij de 
regularisering. Wanneer de overeenkomsten worden geregulariseerd, wordt de in
overeenkomsten geschrapt uit het bestand van de Nationale Bank. 

 

4.2.5.2 Wet van 10 augustus 2001 betreffende de (positieve) Centrale voor 
Kredieten aan Particulieren en koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van 
de Centrale voor Kredieten aan Particulieren 

Ingevolge de wet van 10 augustus 2001, toepasselijk vanaf 1 juni 2003, registreert de Nationale Bank 
alle kredietovereenkomsten aangegaan door natuurlijke personen voor privé-doeleinden, en dus niet 
enkel meer de kredietovereenkomsten met wanbetaling. Het gaat niet enkel om betalingsachterstanden 
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maar ook om consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die probleemloos verlopen. Dit noemen 
we de positieve centrale. 

Doel van de wet is de kredietgevers meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden te geven. 

De CKP moet verplicht worden geraadpleegd door de kredietinstelling vóór het aangaan of wijzigen 
van een re  van de wet van 1991. De kredietgever blijft 
niettem

Alleen volgende instellingen hebben toegang:  

 de k

 

 de k

Controledienst der Verzekeringen; 

aarten uitgeven;  

en. 

 

Wat betreft de persoonlijke levenssfeer zijn volgende maatregelen genomen: 

treerde gegevens; 

vragen, zelfs hun schrapping; 

scherming 

De schuldbemiddelaar moet na zijn benoeming in het kader van de collectieve schuldenregeling 
onm  van de schuldenaar geregistreerde gegevens raadplegen. Buiten deze 

 persoon zijn toegangsrecht uitoefenen 
(Observatoire du Crédit et de L'Endettement, 2002). 

ulieren heeft een groot debat op gang gebracht met 
argumenten die in haar voordeel pleiten (strijd tegen de overmatige schuldenlast, meer bevoegdheden 

en gedeeltelijke blik op de totale 
problematie bieden. Toch geeft de CKP een overzicht van de meest aangegane schulden in het land. 
Volgens ee Observatoire du Crédit et de l’Endettement op 150 dossiers van een 
collectiev nregel
dat 98 % 

 

 k diet dat valt onder het toepassingsgebied
in vrij om het krediet al dan niet toe te staan naargelang de toestand van de aanvrager.  

redietgevers erkend inzake consumentenkrediet; 

de hypothecaire ondernemingen; 

redietverzekeraars; 

 de Commissie voor het Bank- en Financiewezen; 

 de 

 buitenlandse risicocentrales; 

 de rechtspersonen die niet-privatieve betaalk

 de advocaten, openbare ambtenaren en gerechtelijke mandatariss

 de geregistreerde persoon wordt per brief op de hoogte gebracht van zijn eerste registratie in 
het bestand; 

 hij heeft gratis en persoonlijk toegang tot de op zijn naam geregis

 hij kan de verbetering van verkeerde gegevens 

 hij kan een recht op beroep uitoefenen krachtens de wet van 8 december 1992 tot be
van de persoonlijke levenssfeer. 

iddellijk de op naam
procedure heeft hij geen toegang tot de gegevens van de Centrale. Indien hij de toestand van de 
persoon die hij in bemiddeling opvolgt wilt kennen, moet deze

De positieve Centrale voor Kredieten aan Partic

en verantwoordelijkheden geven aan de kredietgevers, positieve buitenlandse ervaringen, enz.) en 
negatieve argumenten (wanverhouding inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kosten, 
onrechtmatig gebruik, enz.) (Cox, 2003). Aangezien deze Centrale alleen maar de kredieten van de 
huishoudens inventariseert, neemt zij een hele reeks schulden niet op zoals huurschulden, 
energieschulden, enz. De positieve CKP kan derhalve maar e

k 
n studie van het 

e schulde ing, is 94,5 % van de schulden in België een kredietschuld, voor het BHG is 
(OCE, 2001). 
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44..22..66  WWEETT  BBEETTRREEFFFFEENNDDEE  DDEE  MMIINNNNEELLIIJJKKEE  IINNVVOORRDDEERRIINNGG  VVAANN  SSCCHHUULLDDEENN  VVAANN  DDEE  
CCOONNSSUUMMEENNTT  

innelijke 
invordering van schulden en de procedure.  

an een 
uitvoerbare titel om. 

In dit kader wordt iedere gedraging of praktijk die het privé-leven van de consument schendt of hem 
kan en inbreuk maakt op zijn menselijke 
waa an toepassing op: 

, of elke gedraging die verkeerdelijk laat uitschijnen dat het om een 
telijke overheid, een ministerieel ambtenaar 

of een advocaat; 

- elk document dat onjuiste juridische bedreigingen bevat, of dat onjuiste inlichtingen 
 een wanbetaling bevat; 

ing van een schuld;  

agen; 

- contact met de buren, de familie of de werkgever van de schuldenaar;  

lve wanneer dit gebeurt 
met instemming van de schuldenaar; 

ordering of een schuldbekentenis te eisen; 

r en acht uur. 

De pro
Zaken.  

 

De wet van 20 december 2002, in werking getreden op 1 juli 2003, definieert de m

Minnelijke invordering van schulden is iedere handeling of praktijk die tot doel heeft de schuldenaar 
ertoe aan te zetten een onbetaalde schuld te betalen, buiten iedere invordering op grond v

 misleiden, alsook iedere gedraging of praktijk die e
rdigheid, verboden. Dit is met name v

- elk geschrift dat
document gaat dat uitgaat van een gerech

over de gevolgen van

- elke vermelding op een omslag betreffende de invorder

- de inning van niet voorziene of niet wettelijk toegestane bedr

- de pogingen tot inning in aanwezigheid van een derde, beha

- alle stappen om de schuldenaar een wisselbrief te doen ondertekenen, een overdracht 
van v

- het belagen van de schuldenaar die de schuld betwist; 

- de telefonische oproepen en de huisbezoeken tussen tweeëntwintig uu

fessionele schuldvorderaars moeten ingeschreven staan bij het Ministerie van Economische 

Volgens GREPA dient de schuldeiser de kosten te betalen van akten die de deurwaarder verricht in het 
exclusieve kader van een minnelijk invorderings- of inningsmandaat (en niet in de hoedanigheid van 
gerechtelijk mandataris). De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders deelt deze mening niet.  

44..22..77  WWEETT  TTOOTT  OOPPRRIICCHHTTIINNGG  VVAANN  EEEENN  DDIIEENNSSTT  VVOOOORR  AALLIIMMEENNTTAATTIIEEVVOORRDDEERRIINNGGEENN  

 instrument worden met als doel het doen naleven van het recht op bijstand 
ssen personen, vastgelegd bij vonnis of bij overeenkomst. Door zijn bemiddelende rol zou de dienst 

bijdragen tot het scheppen van een serener klimaat tussen ex-echtgenoten waarbij spanningen worden 
vermeden die onvermijdelijk een weerslag hebben op de relatie tussen ouders en kinderen. De dienst 
maakt het mogelijk beslagen en lange en dure procedures te vermijden. Bovendien heeft de dienst een 

Tot nu toe konden de mensen die geen onderhoudsuitkering krijgen hulp vragen bij het OCMW om 
een voorschot op de onderhoudsuitkering te verkrijgen op grond van een bepaald inkomstenbarema. 
Het OCMW vordert deze bedragen terug bij de onderhoudsplichtige. Deze bepaling van de OCMW-
wet (organieke OCMW-wet) had enkel betrekking op de uitkeringen verschuldigd aan kinderen. 

De nieuwe dienst, opgericht bij wet van 21 februari 2003, zou oorspronkelijk als opdracht hebben 
onderhoudsuitkeringen met een maximum van € 175 per maand per onderhoudsgerechtigde uit te 
betalen. De betaling zou plaatsvinden zonder ‘nutteloos onderzoek’ naar de bestaansmiddelen. De 
dienst zou een openbaar
tu
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ontrad werkin v
Ten slotte maakt de ligging van de dienst binnen het ministerie van Financiën een opgevolgde 
terugvordering mogelijk. 

uldigde onderhoudsuitkering gedurende twee maanden na 
elkaar niet hebben ontvangen. Zowel aan de onderhoudsplichtige (10 %) als aan de 

werkelijk actief zijn, maar de opdracht is 
beperkt tot invordering. 

Hoe zit het met
het OCMW deze opdracht verder vervullen zolang de wet niet van toepassing is. 

Zolang de D n
echtgenoot de o  moeilijkheden, met het risico dat deze 
toestand nie l hun vader 
verslechtert

Ook biedt  leem van het 
onvermogen van de onderhoudsplichtige, voor de oorzaken van niet-betaling (gebrek aan middelen, 
wraakgevoe e
problemen ver komsten van de onderhoudsplichtige om de 
alimentaties u

 

44..22..88  

ende g omdat hij bij zijn terugvordering een verhoging met 10 % an de schuld toepast. 

We spreken hier over mensen die de versch

onderhoudsgerechtigde (5 %) wordt een deelneming gevraagd.De onderhoudsplichtige moet zijn 
woonplaats in België hebben en mag geen recht hebben op een leefloon (of gelijkwaardige 
bestaansmiddelen).  

Ook al werd de dienst feitelijk opgericht met de publicatie van de wet, de inwerkingtreding ervan eerst 
gepland voor 1 september 2003 is door de Federale Regering uitgesteld tot 2004 (AMA, 2003). Vanaf 
1 juni 2004 zal de Dienst voor Alimentatievordering daad

 mensen waarvan de inkomsten niet meer dan het leefloon bedragen? In beginsel moet 

ie st voor Alimentatievordering niet volledig operationeel is, kampen vrouwen wiens ex-
nderhoudsuitkering niet betaalt met financiële

t a leen het gezinswelzijn beïnvloedt maar ook de relatie van de kinderen met 
. 

de dienst wanneer hij volledig open is geen oplossing voor het prob

l, g voel van onrechtvaardigheid ten opzichte van het toegekende bedrag, enz.) en voor de 
bonden aan het beslag op alle in

ch ld te dekken. Ontwijkingsstrategieën blijven actueel. 

WWEETT  TTOOTT  IINNSSTTEELLLLIINNGG  VVAANN  EEEENN  BBAASSIISS--BBAANNKKDDIIEENNSSTT    

ertoe te aanvaarden dat iedereen met woonplaats in België bij hen een rekening opent, 
maar het had geen enkele dwingende kracht. Een studie van het Réseau Financement Alternatif stelt 

 of 
erkloze vrouwen.  

De nieuwe wet van 24 maart 2003 en het koninklijk besluit van 7 september 2003 leggen de 
verplichting tot ba erzoek van 

De banken hebben in 1998 een “Charter inzake een basis-bankdienst” goedgekeurd. Dit charter 
verbindt hen 

vast dat ondanks de invoering van dit Charter verschillende duizenden mensen - ten minste 40.000 -uit 
het bancaire stelsel worden uitgesloten. Het gaat om mensen met een laag loon, laaggeschoolden, die 
behoren tot de actieve bevolking en in het bijzonder de jongsten van hen en meestal leefloners
w

sis-bankdienst vast en geven aan elke consument het recht om op zijn v
zo’n dienst te genieten. Elke kredietinstelling moet deze dienst aanbieden. De dienst omvat het 
openen, beheren en sluiten van een zichtrekening, het ter beschikking stellen van overschrijvingen, de 
mogelijkheid doorlopende opdrachten te geven en facturen te domiciliëren, de mogelijkheid in België 
stortingen en opvragingen te doen, de mogelijkheid rekeningafschriften te ontvangen.  

De kosten zijn vast en zijn van toepassing op een bepaald aantal verrichtingen. Wanneer de houder een 
debetkaart ter beschikking krijgt, worden de verrichtingen ook beperkt. Elk jaar wordt de 
maximumprijs voor de basis-bankdienst aangepast aan de index van de consumptieprijzen.  

Er wordt een Compensatiefonds voor het verlenen van een basis-bankdienst opgericht waaraan elke 
kredietinstelling moet bijdragen.  

Een buitengerechtelijke klachtenprocedure is ingevoerd om eventuele geschillen tussen consumenten 
en kredietinstellingen te beslechten. 
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Bij weigering, opzegging, staking van een handeling, misbruiken, worden maatregelen genomen. De 
betrokkene, de minister, een beroepsvereniging of interprofessionele vereniging of een vereniging 
kunnen een vordering tot staking indienen met als doel de verdediging van de belangen van de 
consumenten.  

ouden zijn geopend. Het gebrek aan succes is te wijten aan het probleem van 
beslaglegging op de sommen gestort op een bankrekening. Het Réseau Financement Alternatif heeft 

deelde die mening. Het probleem kan snel een oplossing krijgen aangezien de 
Senaat al een tekst heeft goedgekeurd tot regeling van deze kwestie onder de vorige legislatuur (Ligue 

De Kamer heeft eind maart 2004 een tekst goedgekeurd tot instelling van de “traceerbaarheid” van de 

De Raad voor het Verbruik moet adviezen verlenen over de toepassingsbesluiten.  

Het lijkt erop dat de basis-bankdienst op dit ogenblik maar een heel beperkt succes boekt, slechts 
weinig rekeningen z

dit probleem al onderstreept in zijn studie. Het ging erom de sommen geplaatst op een lopende 
rekening onbeslagbaar en onoverdraagbaar te maken op bepaalde voorwaarden om te vermijden dat de 
bank ze in beslag neemt om de schulden te dekken die de houder tegenover die bank kan hebben. De 
Raad voor het Verbruik 

des Droits de l'Homme, 2003).  

inkomsten om de op een bankrekening gestorte sommen te beschermen. Toch biedt de tekst geen 
oplossing voor het mechanisme dat de banken toestaat de door de houder verschuldigde sommen af te 
houden van de rekening. Hierover moet nog worden onderhandeld met de Belgische Vereniging van 
Banken.  

 

44..33  GGEEWWEESSTTEELLIIJJKKEE  BBRRUUSSSSEELLSSEE  WWEETTGGEEVVIINNGGEENN  IINN  VVEERRBBAANNDD  MMEETT  HHUUIISSHHOOUUDDEELLIIJJKKEE  
EENNEERRGGIIEE  EENN  WWAATTEERR  

Het BHG is bevoegd inzake huishoudelijke energie en water. 

Sinds 1984 had het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas maatregelen genomen om 
oplossingen te z huishoudens zoals een model-
overeenkomst die de gemeenten, de OCMW’s en de distributeurs verbindt, een hulpfonds om de 

kere statuten en de overmatige schuldenlast van de huishoudens, de basisgroepen 
en in het bijzonder de Coördinatie Gas-Elektriciteit-Water hebben de Brusselse regering 

- de mogelijkheid vrijwillig een vermogensbegrenzer te vragen, ongeacht de sociale situatie 

oeken voor de betalingsmoeilijkheden van de 

tussenkomst van het OCMW te financieren, aanbevelingen voor de plaatsing van een 
vermogensbegrenzer (toen 2 ampère) gedurende een periode van 60 dagen om een betalingsregeling in 
te voeren alvorens tot de daadwerkelijke afsluiting over te gaan.  

De problemen waarmee de bevolking kampte door de strenge winters, de voortdurende stijging van de 
energieprijzen, de gevolgen van de economische crisis zoals het verlies van banen, het almaar meer 
voorkomen van onze

gesensibiliseerd. De regering heeft beslist de huishoudens te beschermen met volgende maatregelen: 

- de erkenning van het recht op het gebruik van elektriciteit door het een wettelijke basis te 
geven, wat het recht op menselijke waardigheid verzekert; 

- de waarborg van een ononderbroken elektriciteitslevering; 

van het huishouden. 
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44..33..11  DDEE  OORRDDOONNNNAANNTTIIEE  VVAANN  1111  JJUULLII  11999911  MMEETT  BBEETTRREEKKKKIINNGG  TTOOTT  HHEETT  RREECCHHTT  OOPP  EEEENN  
MMIINNIIMMUUMMLLEEVVEERRIINNGG  VVAANN  EELLEEKKTTRRIICCIITTEEIITT,,  GGEEWWIIJJZZIIGGDD  BBIIJJ  OORRDDOONNNNAANNTTIIEE  VVAANN  88  JJUULLII  
11999944,,  GGEEWWIIJJZZIIGGDD  BBIIJJ  OORRDDOONNNNAANNTTIIEE  VVAANN  1199  JJUULLII  22000011  BBEETTRREEFFFFEENNDDEE  DDEE  OORRGGAANNIISSAATTIIEE  
VVAANN  DDEE  EELLEEKKTTRRIICCIITTEEIITTSSMMAARRKKTT  IINN  HHEETT  BBHHGG  ((AARRTTIIKKEELL  3377))    

nimumlevering van 
elektriciteit voor huishoudelijk gebruik, met naleving van bepaalde procedures.  

 Voor het gas wordt het OCMW op de hoogte gebracht voordat 
de meter wordt afgesloten.  

W doet sociale onderzoeken om na te gaan in welke mate deze mensen kunnen worden 
geholpen (OCMW Brussel-stad, 2003). Indien het OCMW oordeelt dat de sociale situatie en de 
amenstelling van het huishouden dit rechtvaardigen, kan het OCMW de distributeur vragen om het 

vermogen waarover het gezin oorspronkelijk beschikte te herstellen met een bovengrens van 20 
. Deze 

periode word t het gezin, een billijk betalingsplan voor de schulden uit te werken. 

egnemen binnen 15 dagen na ontvangst 
van het betalingsplan en van een document ondertekend door het OCMW (voorzitter en secretaris), 

De werkwijze van de 19 Brusselse OCMW’s verschilt maar over het algemeen worden de mensen die 

n 
personeelsmiddelen, lokalen en materiaal.  

Het BHG r Het OCMW ontvangt € 99,15 
voor elke aanvraag. De distributeurs dragen jaarlijks bij tot dit fonds dat wordt beheerd door de 
betrokk o

De informa lke aanmaning of ingebrekestelling.  

 

Krachtens deze ordonnanties heeft elk huishouden recht op een ononderbroken mi

De procedure is de volgende: bij niet-betaling mag de distributeur de levering niet stopzetten indien 
het huishouden behoort tot een welbepaalde sociale groep. Een begrenzer van 6 ampère wordt 
geplaatst na een ingebrekestelling, behalve indien ondertussen met de distributeur een betalingsplan 
werd overeengekomen. Elk huishouden kan vrijwillig de plaatsing van zo’n vermogensbegrenzer 
vragen. 

 De distributiemaatschappij brengt de OCMW’s 20 dagen tot 3 weken na de plaatsing van een 
begrenzer tot 6 ampère op de hoogte.

In dit kader spelen de OCMW’s een bemiddelende rol tussen de gebruikers en de gas-, elektriciteits- 
en watermaatschappijen.  

Het OCM

s

ampère, voor een periode die het OCMW vastlegt en geen zes maanden mag overschrijden
t benut om, samen me

De elektriciteitsmaatschappij moet de vermogensbegrenzer w

attesterend dat het OCMW zorgt voor de begeleiding van het huishouden tot aan het einde van het 
betalingsplan. Indien het betalingsplan niet wordt nageleefd, beperkt de distributeur het vermogen 
opnieuw tot 6 ampère (Services sociaux des quartiers 1030 et CASG, 2003). 

 

bij het OCMW bekend zijn uitgenodigd om oplossingen te vinden. Sommige OCMW’s nemen contact 
op met alle mensen op de hen bezorgde lijst, andere alleen met de mensen die gekend zijn bij het 
OCMW. Dit verschil is te wijten aan de mogelijkheden van de OCMW’s om dit extra werk al dan niet 
ten laste te kunnen nemen. De OCMW’s stuiten voortdurend op het gebrek aan middelen, niet enkel 
gebrek aan financiële middelen (deze middelen werden recentelijk verhoogd), maar ook aa

icht een hulpfonds op om de onderzoekskosten te betalen. 

en ndernemingen onder controle van de Brusselse regering.  

tie wordt vermeld op e
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44..33..22  DDEE  OORRDDOONNNNAANNTTIIEE  VVAANN  1111  MMAAAARRTT  11999999  TTOOTT  VVAASSTTSSTTEELLLLIINNGG  VVAANN  DDEE  MMAAAATTRREEGGEELLEENN  
TTEERR  VVOOOORRKKOOMMIINNGG  VVAANN  DDEE  SSCCHHOORRSSIINNGGEENN  VVAANN  DDEE  GGAASSLLEEVVEERRIINNGG  VVOOOORR  HHUUIISSHHOOUUDDEELLIIJJKK  
GGEEBBRRUUIIKK  

De verdeler maakt een afzonderlijke factuur op voor het gasverbruik, telkens het huishouden hierom 

Bij betalingsachterstand en na ingebrekestelling bezorgt de verdeler de gegevens van het huishouden 

horsing een handeling is waarbij de verdeler de gaslevering schorst wegens het overschrijden 
van de betalingstermijnen. 

s dekt. Dit Fonds wordt beheerd op dezelfde manier 
als het Hulpfonds voor elektriciteit. 

Gas en elektriciteit 

ten van het gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden, van het bestaansminimum, van een uitkering voor hulp aan bejaarden of 

ehandicapten of die voor 65 % als gehandicapte erkend zijn.  

vraagt.  

binnen de 10 dagen aan het OCMW. Het huishouden wordt hiervan op de hoogte gebracht en kan het 
doorgeven van zijn gegevens weigeren. Indien het huishouden na 45 dagen geen maatschappelijke 
bijstand heeft gekregen of een voorstel van afbetalingsplan heeft toegezonden aan de verdeler of het 
afbetalingsplan niet heeft nageleefd, mag de verdeler de levering schorsen. De ordonnantie voorziet 
dat de sc

Geen enkele schorsing mag plaatsvinden tussen 1 november en 31 maart, behalve om 
veiligheidsredenen. 

De Regering richt op verzoek van de parlementsleden een Hulpfonds voor schorsingen op, gevoed 
door de verdelers, dat de kosten van de OCMW’

Wanneer er een bericht van collectieve schuldenregeling komt, mag de verdeler de levering niet meer 
schorsen tot op het einde van de collectieve schuldenregeling, behalve indien de persoon de 
betalingstermijnen van de facturen overschrijdt krachtens het Gerechtelijk Wetboek en bij afwijzing, 
aan het einde of bij het intrekken van de collectieve schuldenregeling. 

Bepaalde categorieën ‘residentiële gebruikers’, dit wil zeggen gebruikers aan wie het huishoudelijk 
tarief wordt aangerekend, kunnen een gratis elektriciteitsabonnement en een vermindering van het 
gasabonnement verkrijgen afhankelijk van het verbruik. Het gaat om mensen die voor henzelf of voor 
een bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn ten laste van hen genie

g

We vermelden dat elke klant van de elektriciteits- en gasmaatschappij voor huishoudelijk gebruik op 
het grondgebied van het BHG de spreiding van de betaling van zijn facturen kan verkrijgen indien hij 
te goeder trouw is en in de onmogelijkheid verkeert te betalen. Toch verschillen de juridische 
modaliteiten van elk voorstel of elke onderhandeling naargelang het gaat om een gas- of 
elektriciteitslevering. Bovendien worden de termijnen en modaliteiten voor het bezorgen van de lijsten 
aan de OCMW’s anders geïnterpreteerd door Sibelga wat betreft de invorderingscyclus van een 
factuur (GREPA, 2003).  

 

44..33..33  DDEE  OORRDDOONNNNAANNTTIIEE  VVAANN  88  SSEEPPTTEEMMBBEERR  11999944  TTOOTT  RREEGGEELLIINNGG  VVAANN  DDEE  
DDRRIINNKKWWAATTEERRVVOOOORRZZIIEENNIINNGG  VVIIAA  HHEETT  WWAATTEERRLLEEIIDDIINNGGNNEETT  IINN  HHEETT  BBRRUUSSSSEELLSS  
HHOOOOFFDDSSTTEEDDEELLIIJJKK  GGEEWWEESSTT    

eze ordonnantie is van toepassing op de drinkwatervoorziening als openbare dienst in het BHG. Zij 
waarborgt voor iedere natuurlijke persoon die verblijft in een voor bewoning bestemd gebouw 
waarvoor een aansluiting tot stand is gebracht, het recht op drinkwatervoorziening.  

De ordonnantie bepaalt dat het distributiebedrijf voor het bevoegde gerecht de onderbreking van de 
levering vordert. De te volgen procedure bij wanbetaling van de waterfactuur voorziet met name dat 
advies moet worden ingewonnen bij de burgemeester of de voorzitter van het OCMW van de 

D
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gemee lvoren
onderbreken van 
huurder van een eengezinswoning, of de bewoners van een appartementsgebouw met één enkele meter 
zonder water worden gezet voor zover het bewijs wordt geleverd dat zij hun verbruik hebben betaald. 

der van deze ordonnantie werd een sociaal fonds opgericht door de Brusselse Intercommunale 
Watermaatschappij (BIWM). Het geld van dit fonds worden toegekend aan de OCMW’s van de 19 

nte a s bij het bevoegde gerecht een vordering in te stellen tot toelating van het 
de levering. Deze maatregel mag evenwel niet ten gevolge hebben dat de nieuwe 

In het ka

gemeenten om de natuurlijke personen te helpen wanneer die problemen hebben om hun factuur te 
betalen. Deze bijstand betekent dat ofwel de factuur wordt betaald, ofwel dat een bedrag berekend op 
forfaitaire basis ten laste wordt genomen, wanneer het waterverbruik is begrepen in de huur.  

 

44..44  GGEEMMEEEENNTTEELLIIJJKKEE  SSTTEEUUNNMMAAAATTRREEGGEELLEENN  VVOOOORR  GGAASS  EENN  EELLEEKKTTRRIICCIITTEEIITT  

omicilieerd op hun grondgebied, te verminderen. Dit is bijvoorbeeld het geval in 
Anderlecht, Etterbeek, Vorst, Ukkel en Sint-Lambrechts-Woluwe. 

44..55  TTOOEEGGAANNGG  TTOOTT  HHEETT  GGEERREECCHHTT  AALLSS  GGRROONNDDRREECCHHTT  ((PPLLAATTFFOORRMM  RREECCHHTTSSHHUULLPP,,  22000033))    

ende middelen beschikt om een 
raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien 

htspraak dit eist’. Dit recht wordt zelfs bekrachtigd door zowel artikel 14 van het 
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten van 16 december 1966 als door 

Sinds de wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand werd de organisatie van de 

- de oprichting van een commissie voor juridische bijstand in elk gerechtelijk 
arrondissement waarin de balie, de juridische verenigingen en de OCMW’s zetelen en met 
als doel het organiseren, coördineren en bevorderen van juridische eerstelijnsbijstand voor 
het publiek.

Tot in november 2 goede aan mensen die genoten van een sociale uitkering. 
80.000 tot 90.000 dossiers per jaar werden behandeld. 

Sommige Brusselse gemeenten geven financiële steun om de energie- en waterfactuur van bepaalde 
groepen mensen, ged

 

Artikel 6 van het Verdrag van Rome van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden bekrachtigt uitdrukkelijk het recht van elke mens om ‘bijstand te 
hebben van een raadsman naar zijn keuze, of, indien hij niet over voldo

het belang van de rec

artikel 23 van de Belgische Grondwet.  

Elke mens heeft het recht op toegang tot de rechtbanken en het recht om verdedigd te worden door een 
professioneel raadsman. Dat is een van de fundamentele pijlers van onze democratie. Dit recht mag 
niet worden ingeperkt wegens de financiële behoeftigheid van de rechtzoekenden. 

bijstand door advocaten aan armen hervormd met:  

- nieuwe eisen inzake de specialisatie van advocaten, voortaan vrijwillig en onderworpen 
aan een kwaliteitscontrole van hun prestaties;  

- de bekrachtiging van ‘juridische eerstelijnsbijstand’ als preventie-instrument; het is de 
erkenning van de verenigingssector naast de balie; 

  

003 kwam die bijstand ten 

De toepassing van de wet heeft bepaalde beperkingen aan het licht gebracht. Een belangrijk deel van 
de bevolking blijft uitgesloten van het recht op toegang tot het gerecht omdat: 
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- de bovengrenzen voor de inkomsten ongeveer 15 % van de bevolking uitsluiten die niet in 
staat is de kosten van een proces52 te dragen, ook al beschikken zij over niet al te beperkte 
inkomsten; 

- de informatie te gebrekkig is: procedures, toegepaste barema’s, organisatie, enz. 

- het budget toegekend voor het vergoeden van de advocaten, voor de juridische 
eerstelijnsbijstand verzorgd door de Commissies voor Juridische Bijstand en het budget 
toegekend voor de administratieve kosten van de balies ontoereikend bleef. De vergoeding 
van de vrijwillige advocaten komt immers niet overeen met wat de waarde van die 
prestaties is, verminderd met 10 %. Deze vergoeding is onvoorspelbaar want zij is pas 
nadien bekend. De budgettaire enveloppe is gesloten en bovendien betaalt men de 
vergoeding niet binnen redelijke termijnen uit (ongeveer anderhalf jaar na het sluiten van 

- de vergoeding van de advocaten die juridische bijstand verstrekken, wordt verminderd met 

- de juridische eerstelijnsbijstand (advies) wordt gratis voor iedereen (tot nu toe werd een 

- de inkomensgrenzen werden verhoogd met 12,65 %. Derhalve kunnen werkende mensen 

 het Justitiepaleis en in de justitiehuizen; 

en, wat momenteel niet het geval is. De Belgische 
staat we  a
2002/A 8
49546/99). 

 Enkele getu

‘Een ve
hoedanighe
vorige zaak
leggen. De rechter heeft onmiddellijk de persoon aangevallen met de vraag of hij zijn schuld erkende 

het dossier); 

2 % om de organisatie- en werkingskosten van de bureaus voor rechtsbijstand te dekken. 

Een recente wijziging (november 2003) speelt in op deze kritieken en brengt verschillende 
verbeteringen aan: 

forfaitaire bijdrage van € 123,29 gevraagd); 

met een laag inkomen voortaan van deze rechtsbijstand genieten, dit wil zeggen ongeveer 
10.000 mensen extra per jaar; 

- een verhoging van het budget met 4 % om de toegang tot het gerecht te bevorderen en de 
advocaten die eraan deelnemen beter te vergoeden; 

- de minister van Justitie heeft een protocolakkoord getekend met de balie om te zorgen 
voor een beter onthaal van de rechtzoekenden in

- de advocaten moeten deze nieuwe maatregelen evalueren en nadenken over een nieuw 
systeem voor toegang tot het gerecht (Borloo J.P., 2003). 

 

Toch lossen deze nieuwe maatregelen één moeilijkheid niet op. Toegang tot het gerecht houdt immers 
in dat recht kan geschieden binnen redelijke termijn

rd l herhaaldelijk veroordeeld, zowel door de Belgische gerechten (Brussel, 4/7/2002, AR nr. 
R/5 ) als door het Europees Hof van Straatsburg (arrest van 15/11/2002, verzoekschrift nr. 

igenissen:  

rzoek tot verzoening werd ingediend bij de vrederechter. Ik begeleidde de persoon in de 
id van maatschappelijk werkster. De advocaat van de eigenaar was al aanwezig voor de 
. We werden niet uitgenodigd om plaats te nemen. We kregen niet de tijd om de zaak uit te 

en hoe hij deze schuld zou betalen. Hij heeft helemaal geen mogelijkheid gehad om zich te 
verdedigen’ (Bonnevie). 

                                                      
52 Op 1 januari 2003 bedroeg de volledig kosteloze juridische bijstand maximaal € 666 voor een alleenstaande en 
€ 857 voor mensen met personen ten laste. De gedeeltelijk kosteloze bijstand bedroeg ten hoogste € 857 voor een 
alleenstaande en € 1.011 voor een huishouden (Platform Rechtshulp, 2003). 
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Buiten m
mensen zelf
geregistreer gevolgen krijgt. Dit is het geval bij illegalen omdat zij administratief niet 
bestaan of b en en de 
thuisloz o

Kortom, glo
werden goe
 

 de g
 de r
 de h
 de i en basis-bankdienst;  
 de invoering van de positieve Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale 

 de  

ring van het koninklijk besluit betreffende de beperking van het beslag wegens 
kinderen ten laste;  
 

 

Wannee e
om mensen 

Trouwens, o

Zij voegen at zij niet weten hoe zij deze wetten 
moeten e
schuldbemi

De coll ie
mensen die ingen maar vertrouwen op de 

ekwaamheid van de diensten voor schuldbemiddeling. 

de aatregelen om armen te ondersteunen, moet je het accent leggen op het feit dat vele 
s niet de mogelijkheid hebben om klacht in te dienen en ervoor te zorgen dat deze klacht 
d wordt en 
ij thuislozen omdat de ordediensten niet gewoon zijn in deze gevallen op te tred

e s ms op kosten jagen (Hoeksteen, 2003).  

baal gezien zijn de bemiddelingsdiensten blij met de hervormingen van de wetgeving die 
dgekeurd sinds 1991 en die betrekking hebben op: 

oedkeuring van de collectieve schuldenregeling; 
egelgeving inzake de praktijken voor minnelijke invordering van schulden; 
ervorming van de wetgeving op het consumentenkrediet; 
nstelling van e

Bank; 
hervorming van de faillissementswet en in het bijzonder de verschoonbaarheid van de

gefailleerde; 
 de goedkeu

de uitbreiding van de criteria voor vrijstelling van de Brusselse gewestbelasting. 

r j  aan mensen die in armoede leven vraagt of zij op de hoogte zijn van de wetten die bestaan 
met veel schulden te helpen, antwoorden zij vaak ontkennend. 

m deze wetten te begrijpen hebben zij iemand nodig die ze begrijpt… 

daaraan toe dat deze wetten “tot niets dienen” en d
 g bruiken. Alleen de juridische diensten, de sociale diensten of de diensten voor 

ddeling kunnen hen daarbij helpen.  

ect ve schuldenregeling, ,‘de wet di Rupo’ is de enige wet die een beetje gekend is door 
 in armoede leven. Zij kennen geen andere beschikk

b

 

44..66    DDIIEENNSSTTEENN  VVOOOORR  SSCCHHUULLDDBBEEMMIIDDDDEELLIINNGG  IINN  HHEETT  BBHHGG  

44..66..11  IINNLLEEIIDDIINNGG  

ben sinds tal van jaren vastgesteld dat een groot aantal mensen niet alleen de 
aflossingen van de aangegane leningen niet meer kunnen betalen maar dat zij zelfs de gewone lasten 

eid is een federale bevoegdheid maar schuldbemiddeling valt onder de 
persoonsgebonden materies en is dus een bevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten 
(VVGGC, 1996). Zoals reeds vermeld, heeft de wet van 12 juni 1991 de verplichting opgelegd dat de 
diensten erkend moeten zijn voor schuldbemiddeling en niet voor budgetbegeleiding. Het volstaat dus 
niet dat de werknemers de vereiste opleiding hebben genoten, de dienst moet officieel erkend zijn. 

Sinds 1999 kunnen erkende diensten ook worden aangesteld als gerechtelijke bemiddelaars in het 
kader van de collectieve schuldenregeling. 

De sociale diensten heb

van hun huishouden niet meer kunnen dragen.  

Om aan de vraag te voldoen, passen sociale diensten al sinds geruime tijd methodes voor 
budgetbegeleiding toe.  

Het algemene kredietbel
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Concreet hebben de diensten voor schuldbemiddeling de taak mensen in moeilijkheden op te vangen, 
te informeren, naar hen te luisteren, hen te steunen, hen bij te staan, budgetbegeleiding uit te werken 
en uit te voeren, schuldvorderingen na te kijken en met schuldeisers of hun tussenpersonen te 
onderhandelen, de dossiers over overmatige schuldenlast individueel minnelijk te behandelen en de 
collectieve schuldenregeling toevertrouwd door de beslagrechter ter harte te nemen.  

 

De schuldbemiddeling vormt een brug tussen de logica’s van de verschillende partijen en tracht de 
belangen tot een synergie te brengen, waarbij iedereen wint.  

44..66..22  WWEETTTTEELLIIJJKK  KKAADDEERR::  DDEE  EERRKKEENNNNIINNGG  VVAANN  DDIIEENNSSTTEENN  VVOOOORR  SSCCHHUULLDDBBEEMMIIDDDDEELLIINNGG    

Het
grondge

In h

Afh
respecti .  

o komt het dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd is voor de erkenning van 
de openbare diensten voor schuldbemiddeling en de “bicommunautaire” private diensten, de Franse 

G.  

lk een decreet met 

 BHG is institutioneel ingewikkeld georganiseerd. Verschillende overheden zijn op het 
bied bevoegd voor dezelfde materies. 

et geval van de diensten voor schuldbemiddeling zijn drie gemeenschapsoverheden bevoegd. 

ankelijk van de taalgroep waartoe zij behoren, worden de Brusselse diensten erkend door hun 
eve voogdijoverheid

Z

Gemeenschapscommissie is bevoegd voor de private Franstalige diensten en de Vlaamse 
Gemeenschap voor de Nederlandstalige private diensten gevestigd in het BH

De GGC heeft hier omtrent een ordonnantie goedgekeurd, de gemeenschappen e
uitvoeringsbesluiten.  

4.6.2.1 De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
 De ordonnantie van 7 november 1996 van de GGC betreffende de erkenning van instellingen 
voor schuldbemiddeling 

De ordonnantie is van toepassing op de OCMW’s en de
die wegens hun organisatie niet kunnen beschouwd wor

 instellingen die werkzaam zijn in het BHG, 
den als uitsluitend behorend tot de ene of de 

ndere gemeenschap.  

ie erkenning van diensten voor 
schuldbemiddeling en de regels voor de werking van de erkende diensten te bepalen; namelijk het 
inform , van de OCMW’s en van het Verenigd College, de kosten die aan de 
gebruiker worden gevraagd, enz.  

tshalve erkend zijn om aan schuldbemiddeling te doen 

schuldbemiddeling te doen. Het Verenigd College mag evenwel specifiek voor de OCMW’s 

a

De ordonnant  heeft tot doel de minimumvoorwaarden voor de 

eren van de gebruikers

De ordonnantie voorziet geen subsidiëring van de overheid voor deze diensten.  

De ordonnantie vermeldt dat de OCMW’s amb
en dit overeenkomstig de wet van 8 juli 1976 die de opdrachten en het werkkader van de OCMW’s 
bepaalt (organieke wet). De OCMW’s moeten aan geen enkele voorwaarde voldoen om 

“begeleidingsmaatregelen” vastleggen, met name voor de opleiding van het personeel, het informeren 
van de gebruikers en het Verenigd College (artikelen 6 en 9, 1° en 4°). 
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 Het Besluit van het Verenigd College van 15 oktober 1998 betreffende de erkenning, de 
opleiding van het personeel en de kostprijs van de bemiddeling van de instellingen voor 
schuldbemiddeling 

Dit besluit heeft tot doel volgende zaken te bepalen: de erkenningsprocedure, de procedure tot 
hernieuwing en intrekking van de erkenning, opleiding van de werknemers en/of hun ervaring, de 

nning van de beroepservaring.  

et is interessant op te merken dat de aanvraag tot erkenning van een private dienst vergezeld moet 
zijn van een dossier met daarin een overzicht van de noden van de bevolking. 

Voor de schuldbemiddeling moet men een afzonderlijk lokaal gebruiken om de discretie en de 

e twee jaar een beknopt verslag schrijven met een 
analytische nota voor de Verenigde Vergadering. 

Wanneer het gaat om een private instelling kunnen de kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan de 

mtarief bepaald door het Verenigd College, met mogelijkheid tot 
indexering en latere aanpassingen. Het tarief dat men aan de gebruikers mag vragen, ligt vast en moet 

sten die rechtstreeks 

is, wordt geen enkele specifieke “begeleidingsmaatregel” genomen voor de 
OCMW’s

lgeving van de GGC

gespecialiseerde theoretische opleiding en de voortgezette opleiding die zij moeten volgen, de 
voorwaarden voor de erkenning van de opleidingen en de erke

H

vertrouwelijkheid van de raadpleging te waarborgen. Jaarlijks moet een activiteitenverslag worden 
bezorgd. Het Verenigd College moet om d

schuldbemiddelingsprocedure en de volledige of gedeeltelijke reële kosten aan de gebruiker worden 
gevraagd tegen een maximu

worden uitgehangen in het lokaal waar aan schuldbemiddeling wordt gedaan. 

Wanneer het gaat om een OCMW, een vereniging krachtens hoofdstuk 1253 of een erkende openbare 
instelling, mag geen retributie of vergoeding worden gevraagd buiten de ko
verbonden zijn aan de schuldbemiddelingsprocedure.  

Hoewel dat mogelijk 
 die de vastgelegde voorwaarden vervullen. 

 

 Evaluatie van de rege  

en van de OCMW’s aanleiding tot verschillende interpretaties 
maatregelen voor de 

eten verzekeren (lokalen, enz.) 

                                                     

 In verband met de automatische erkenning van de OCMW’s en de gevolgen daarvan voor de 
opleiding van de werknemers die deze taak uitvoeren. 

Sommige juristen vragen zich af of deze ambtshalve erkenning zonder voorwaarden, beslist in de 
ordonnantie, overeenstemt met de wet op het consumentenkrediet omdat deze wet schuldbemiddeling 
alleen maar toelaat door hiervoor erkende instellingen (Dejemeppe P., 1999). 

Bovendien geven de verplichting
aangezien het Verenigd College in het toepassingsbesluit geen specifieke 
OCMW’s heeft genomen. 

 Sommige juristen menen dat je bij gebrek aan specifieke normen een beroep moet doen op de 
algemene bepalingen vastgelegd door het Verenigd College op 15 oktober 1998. 

 Anderen (GREPA bijvoorbeeld) menen dat de OCMW’s de opleiding en de ervaring van de 
schuldbemiddelaars niet moeten aantonen, noch moeten instaan voor de basisopleiding en de 
voortgezette opleiding, noch waardige werkomstandigheden mo

 
53Om de taken toevertrouwd aan de OCMW’s bij wet van 8 juli 1976 te vervullen, mag het OCMW een 
samenwerkingsverband aangaan met een of meer andere OCMW’s, met andere overheden en/of met 
rechtspersonen zonder winstoogmerk.  
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terwijl de instellingen die niet van de gemeenten afhangen, moeten voldoen aan de vereisten 
van het besluit van het Verenigd College van 15 oktober 1998. 

 Andere juristen, waaronder sommige OCMW’s, interpreteren het besluit als zijnde van 

 “andere 
instellingen dan de gemeenten”, hoewel de term “gemeenten” dubbelzinnig is als omschrijving voor 

Deze kritieken lijken vrij theoretisch want in werkelijkheid zijn de OCMW’s voortdurend bekommerd 

 Wat betreft het verslag van het Verenigd College 

. 

 

inrichting ervan maakt 

 

toepassing op bepaalde maatregelen, zoals de basisopleiding van de werknemer. 

Het argument dat pleit in het voordeel van deze laatste veronderstelling vind je in de bijkomende 
voorwaarden bepaald in artikel 7 van de ordonnantie schuldbemiddeling wanneer het gaat om

OCMW’s.  

om een professionele manier van werken, opleiding van het personeel en verbetering van de kwaliteit 
van het schuldbemiddelingswerk. De vraag waarop geen antwoord komt voor de maatschappelijk 
werkers is niet hun toereikende opleiding in dit specifieke gebied, maar de verplichting om opleiding 
te volgen. 

 In verband met de financiering van de diensten 

Het is duidelijk dat de sociale diensten die erkend zijn voor schuldbemiddeling niet aan hun gebruikers 
vragen een bijdrage te betalen voor de kosten van de schuldbemiddeling aangezien die gebruikers al 
een overmatige schuldenlast dragen.  

Inzake financiering hebben enkel de OCMW’s in 2001 en 2002 subsidies van de GGC ontvangen. Zij 
mogen deze subsidies herverdelen onder de instellingen waarmee zij een samenwerkingsverband 
hebben aangegaan.  

De private instellingen moeten daarentegen met eigen middelen voor hun financiering instaan.  

 

Tot op heden werd dit verslag nog niet geschreven

 Wat betreft de lokalen 

Verschillende maatschappelijk werkers klagen erover dat een specifiek lokaal ontbreekt. Vaak moeten 
zij een lokaal in tijdsblokken delen met andere werknemers en de 
vertrouwelijke gesprekken niet-mogelijk. Het komt zelfs voor dat de lokalen voor dit werk over 
verschillende verdiepingen verspreid liggen, dit maakt de taak van de maatschappelijk werkers 
moeilijk (GREPA, 2003). 

4.6.2.2 De Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) 
 Het decreet van de Cocof van 18 juli 1996 houdende erkenning van de diensten die 

elen bij schulden  

De ordonnantie is enkel van toepassing op de instellingen die hun werkzaamheden uitoefenen in het 
BHG, die moeten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de Franse Gemeenschap. 

Het decreet heeft tot doel de voorwaarden te bepalen voor de erkenning van de 
schuldbemiddelingsdiensten, dit wil zeggen de indienstneming van geschoold personeel, de 
organisatie in vzw-vorm, een maatschappelijk doel dat betrekking heeft op de hulpverlening van 
mensen in moeilijkheden. 

bemidd
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Markan
erkenni sonen) of gezondheidsdienst. 

Om
activite gadering van 
de Cocof.  

 en de controle op de werkzaamheden.  

t feit, een dienst kan enkel worden erkend wanneer deze dienst al in het bezit is van een andere 
ng van de Cocof als sociale dienst (in de zin van bijstand aan per

 de kennis over de problematiek te verhogen, moeten de erkende diensten aan het College een 
itenverslag bezorgen. Het College schrijft om de twee jaar een verslag voor de Ver

Het decreet vertrouwt aan het College van de Cocof de zorg toe zich uit te spreken over de 
financiering van de dienst, de opname ervan in gemeentelijk overleg, de mogelijke partnerschappen, 
de opleiding

 Het Besluit van het College van de Cocof van 11 juni 1998 betreffende de toepassing van het 
decreet van 18 juli 1996 houdende erkenning van de instellingen die bemiddelen bij schulden  

Het besluit van het College van de Cocof heeft tot doel de uitvoeringsmodaliteiten van het decreet te 
bepalen inzake de procedure voor erkenning, hernieuwing, weigering en intrekking. Dit besluit bepaalt 
de kwalificaties van het team en/of de beroepservaring van het team, de inhoud van de 

evaluatie van de activiteiten van de 
erkende diensten, de procedure tot erkenning en hernieuwing en de regels voor de werking van de 

er schuldbemiddeling ook volgende zaken op: psychologische 
ondersteuning, administratieve begeleiding, budgetbegeleiding en juridisch advies.  

n overzicht van de noden van de bevolking. 

et besluit voorziet in geen enkele subsidiëring van de diensten, maar enkel in een tussenkomst van de 
dossierkosten. 

 

 Evaluatie van de regelgeving van de Cocof

gespecialiseerde opleiding, de bemiddelingskosten en de globale 

erkende diensten.  

Het College van de Cocof neemt ond

Net als bij de GGC moet de aanvraag tot erkenning van een private dienst vergezeld zijn van een 
dossier met daarin ee

Voor deze taak moeten specifieke lokalen worden gebruikt. 

H

 

Het wetgevend arsenaal van de Cocof krijgt vier essentiële kritieken: 

 de afwezigheid van subsidiëring;  

 de erkenningsprocedures voor sociale diensten en gezondheidsdiensten zijn niet 
geharmoniseerd . Voorbeeld: het attest van de brandweer.  

De minis decreet schuldbemiddeling te 
hervorme  een erkenning voor sociale 

 organisaties in staat stellen subsidies te zoeken via andere kanalen. 

 de verplichting om al te beschikken over een Cocof-erkenning (bijstand aan personen of 
gezondheidsdienst). Dit beperkt aanzienlijk de oprichting van nieuwe Franstalige diensten; 

 de afwezigheid van een globale evaluatie van de diensten (verslag);  

ter van Sociale Zaken van de Cocof speelt met de idee om het 
n teneinde de voorafgaande voorwaarde van het bestaan van

dienstverlening of gezondheidszorg te schrappen. De erkenning van nieuwe diensten voor 
schuldbemiddeling zou deze
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4.6.2.3 De Vlaamse Gemeenschap 
 Het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 24 juli 1996 houdende de regeling tot 
erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling 

Het decreet is van toepassing op de instellingen die hun werkzaamheden uitoefenen op het 
grondgebied van het Brussels gewest, die moeten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de 

ke 

instellingen ertoe gehouden een jaarlijks activiteitenverslag te verstrekken en een 

anzuiveren van de 
den.  

mogen worden aangerekend aan de schuldenaar.  

ssingsbesluit van 25 maart 1997 houdende regeling tot erkenning van de 

Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse diensten voor schuldbemiddeling worden erkend door de 
Vlaamse Gemeenschap aangezien de Vlaamse Gemeenschapscommissie terzake niet bevoegd is in het 
BHG. 

Alleen de instellingen die al door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn komen voor deze erkenning in 
aanmerking, dit wil zeggen de erkende Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) en de OCMW’s 
(uitgesloten voor het BHG aangezien de wet bepaalt dat zij onder de Gemeenschappelij
Gemeenschapscommissie vallen).  

Het komt de Vlaamse regering toe de erkennings-, hernieuwings- en bekendmakingsprocedure vast te 
leggen, net als een beroepsprocedure. Alleen instellingen met geschoold personeel kunnen worden 
erkend.  

Bovendien zijn de 
door de regering opgestelde “modelovereenkomst” te gebruiken voor schuldbemiddeling. Deze 
overeenkomst, getekend door de bemiddelingsdienst en de gebruiker, beoogt het a
financiële toestand en het betalen van de schulden in niet-vernederende omstandighe

De bemiddeling moet gratis zijn, alleen de aan de schuldbemiddelingsprocedure verbonden kosten 

 

 Het toepa
instellingen voor schuldbemiddeling  

e diensten voor schuldbemiddeling moeten zich ertoe verbinden:  

 aan de Vlaamse Gemeenschap alle nuttige informatie te verstrekken over kredieten en 

e gegevens van het dossier vertrouwelijk zijn; 

lan 
van en adviseren van de 

iliale toestand en de dienst voor 

bsidie 
egekend.  

 

D

overmatige schuldenlast; 

 de discretie na te leven aangezien d

 de toestemming te verkrijgen van de aanvrager voor de volgende stappen: contact opnemen 
met schuldeisers of het vergaren van inlichtingen bij hen, onderzoeken van de wettelijkheid 
van de aangegane verbintenissen, opstellen van een afbetalingsplan, voorleggen van het p
aan de schuldeisers, instaan voor de opvolging van de uitvoering er
aanvrager over een betere manier om zijn belangen te verdedigen wanneer het geschil voor de 
rechtbank komt. Als tegenprestatie verbindt de aanvrager zich ertoe alle nuttige inlichtingen te 
verstrekken over zijn financiële, juridische, sociale en fam
schuldbemiddeling op de hoogte te brengen van elke wijziging in de toestand, te handelen 
zoals afgesproken en het afbetalingsplan na te leven en geen nieuwe kredietovereenkomsten 
aan te gaan. 

Zoals in de andere gemeenschapscommissies wordt voor deze activiteit geen enkele su
to
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 Eval emeenschapuatie van de regelgeving van de Vlaamse G  

n subsidiëring en het feit dat men moet 

amse Gemeenschap eist daarenboven het opstellen van een overeenkomst tussen gebruiker en 
dienst voor schuldbemiddeling, wat de verdienste heeft de rol en de verbintenissen van elke partij te 

4.6.2.4 Vergelijking tussen de drie stelsels van toepassing in het BHG

De kritieken die de diensten formuleren op de Vlaamse wetgeving zijn dezelfde als die voor de 
wetgeving van de Cocof, namelijk de afwezigheid va
beschikken over een voorafgaande erkenning (als CAW).  

De Vlaamse Gemeenschap heeft daarentegen voorzien in een beroepsprocedure, wat in de andere 
regelgevingen niet het geval is.  

De Vla

verduidelijken.  

 

 

huldenaars wordt toegestaan. Toch zijn de prestaties 
ver het algemeen gratis en worden de door de overheid toegestane tarieven zelden toegepast wegens 

de rampzalige financiële toestand van tal van de betrokken personen. De tarieven dekken trouwens 

 diensten die afhangen van de GGC en de private diensten die 
VG): de Cocof en de Vlaamse 

Gemeenschap eisen dat er een al een erkenning bestaat. De GGC geeft ook niet-erkende diensten een 
erke

Alleen de Vlaamse Gemeenschap heeft voorzien in een beroepsprocedure en een overeenkomst tussen 
dien

Er bes
organis
voor de

 

44

We onderstrepen een vrij zeldzaam feit: de 3 regelgevingen weerspiegelen een zekere samenhangende 
visie over de erkenning van de diensten voor schuldbemiddeling.  

Dat is ook het geval voor de subsidiëring van de private diensten: deze subsidiëring bestaat in geen 
van de 3 stelsels en de diensten moeten eigen middelen of andere subsidies vinden om de werknemers 
en/of de uitrusting te betalen, behalve de OCMW’s: zij krijgen financiële middelen voor de 
behandeling van dossiers inzake energielevering.  

De subsidies worden nodig geacht. Het Waalse Gewest subsidieert als enige de private diensten. 

Alleen de financiële bijdrage van de gebruikers-sc
o

niet de reële kosten die dit werk meebrengt (GREPA, 2003). 

Er bestaat een verschil tussen de private
afhangen van de twee andere bevoegdheidsniveaus (Cocof en 

nning voor schuldbemiddeling. De dienst moet dan wel tweetalig zijn.  

st voor schuldbemiddeling en gebruikers.  

taan verschillende typologieën van diensten voor schuldbemiddeling naargelang hun 
atiewijze. Sommige diensten zijn bestemd voor hun bestaande cliënteel, andere werken ruimer 
 inwoners van de gemeente of voor elke persoon die hiervoor een aanvraag indient. 

..66..33  DDEE  SSUUBBSSIIDDIIËËRRIINNGG  VVAANN  DDIIEENNSSTTEENN  VVOOOORR  SSCCHHUULLDDBBEEMMIIDDDDEELLIINNGG  

 Alle
de nden aan schuldbemiddeling. In 2001 voorzag de begroting van de GGC 

Deze OCMW’s moeten een jaarlijks activiteitenverslag over hun schuldbemiddelingsactiviteiten 
bezorgen aan de GGC. 

De subsidie wordt berekend naargelang het aantal inwoners en het aantal gerechtigden op het 
leefloon of het equivalent leefloon per gemeente. De OCMW’s kunnen deze subsidie doorstorten 
aan een erkende private dienst voor zover er een overeenkomst bestaat.  

en de Brusselse OCMW’s ontvangen een jaarlijkse subsidie van de GGC als tussenkomst in 
kosten verbo

20 miljoen BEF voor de diensten voor schuldbemiddeling. Hetzelfde bedrag werd ingeschreven in 
2002.  
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In 2002 voorzag de begroting de subsidiëring van erkende private diensten voor 
schuldbemiddeling ter uitvoering van de verbintenissen aangegaan in het kader van de 

Volgens de ministers van Bijstand aan Personen hebben alle OCMW’s de hun ter beschikking 

e breiden. 

te 2001 2002 

Interministeriële Conferentie Maatschappelijke Integratie. Deze subsidie werd toegekend aan 
GREPA. 

gestelde financiële middelen gebruikt om ofwel een schuldbemiddelingsdienst op te richten ofwel 
om een bestaande dienst uit t

Tabel 33: Vastgelegde subsidies voor de OCMW’s in 2001 en 2002, in €. 

Gemeen

Anderlecht 32.138 34.721 
Oudergem 12.172 14.844 
Sint-Agatha-Berchem 6.360 8.115 
Brussel 63.400 72.491 
Etterbeek 33.820 32.823 
Evere 18.397 18.072 
Vorst 23.239 21.219 
Ganshoren 6.409 6.196 
Elsene 42.857 37.841 
Jette 17.382 16.353 
Koekelberg 10.074 8.387 
Molenbeek-Saint-Jean 51.780 57.271 
Sint-Gillis 52.749 50.225 
Sint-Joost-ten-Node 42.005 44.099 
Schaarbeek 32.161 32.551 
Ukkel 20.564 20.359 
Watermaal-Bosvoorde 9.659 9.615 
Sint-Lambrechts-Woluwe 10.305 13.478 
Sint-Pieters-Woluwe 8.553 9.095 
Totaal 495.787 506.000 
Bron: GGC, 2002 

 

In 2003 werd een deel van de initiële begroting toegekend aan het ondersteuningscentrum voor 
schuldbemiddeling, GREPA, en het andere deel van de allocatie werd overgeheveld naar de 
begrotingspost “Toelagen voor de sociale coördinatie binnen de OCMW’s” (VVGGC, 2002).  

e begroting 2004 maakt een budget van € 100.000 vrij voor subsidies aan GREPA. Blijkbaar zijn er 
geen subsidies meer voorzien voor de OCMW’s. 

De GGC erkende en financierde GREPA als ondersteuningscentrum voor een bedrag van € 98.910 in 
2003. GREPA kreeg ook de opdracht om opleidingen te organiseren. 

D
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ergielevering, beschikken de OCMW’s over nieuwe middelen om mensen met 
moeilijkheden om hun energiefactuur te betalen te begeleiden en financieel te steunen. 

aantal gerechtigden op de 
verh emoetkoming (WIGW) per gemeente enerzijds en het aantal wanbetalers 
geregistreerd in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren per gemeente anderzijds. 

ens wordt het saldo van de gelden verdeeld op an het aantal gerechtigden op 
floon en het aantal mensen met buiten  nationaliteit ingeschreven in h

lkingsregister die financiële steun krijgen van het OCMW.  

o mag uitsluitend worden gebruikt om: 

- tussen te komen om onbetaalde facturen aan te zuiveren en/of 

- voor preventieve maatregelen inzake energie

 middelen laten de OCMW’s de keuze extra personeel in dienst te nemen of het bestaand
  

en deze middelen worden gebruikt om facturen aan te zuiveren (factur
terstand, plaatsing van budgetmeters, m levering van energie, acties vo

ere toestellen, enz.) of andere facturen en/of maatregelen in het kader van een prevent
leid inzake energie. 

erworven voor 2 jaar zonder bijzondere voorwaarden, maar vanaf 1 janu
e OCMW’s door de gewestelijke overheid erkend zijn als dienst v

ddeling. Voor de Brussselse OCMW’s is dit al het geval. De gewestelijke subsi
zijn cumuleerbaar met de federale financiering (Ernotte C., 2001). 

 

de Stad 
Brussel, subsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, enz. 

Dankzij de federale wet van 4 september 2002 en haar uitvoeringsbesluiten54 (die van kracht 
worden op 1 januari 2002) houdende toewijzing van een opdracht aan de OCMW’s inzake de 
begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden 
inzake en

Schuldbemiddeling staat voortaan ingeschreven als een verplichte opdracht van de OCMW’s wat 
aldus de baan vrijmaakt voor een toename van de te behandelen individuele situaties (OCMW 
Brussel, 2003). 

De financiering gebeurt aan de hand van een dubbele verdeelsleutel: het 
oogde teg

Vervolg  grond v het 
BM of op het lee landse et 
bevo

Dit sald

. 

Deze nieuwe e 
personeel te gebruiken.

Bovendien kunn
lingsach

 energie en 
met beta

iciënt
inimum or 

eff ief 
maatschappelijk be

Deze financierin
4 moeten d

g is v ari 
200 oor 

dies schuldbemi

 De diensten gebruiken andere subsidies om de schuldbemiddelingsactiviteit te ontwikkelen: 
onderdeel van stadsvernieuwing van het veiligheidscontract en samenlevingscontract van 

 

44..66..44  DDEE  SSUUBBSSIIDDIIËËRRIINNGG  VVAANN  OOPPLLEEIIDDIINNGGEENN  

Sinds 1998 wijdt de GGC twee begrotingsartikels aan de subsidiëring van de vorming van het 
personeel van de sociale diensten van OCMW’s. In de verantwoording van de begroting 2000 wordt 
vermeld dat “deze vormingen onder meer de vorming in het kader van de ordonnantie betreffende de 
instellingen voor schuldbemiddeling en de supervisie in de sociale diensten van de OCMW’s 
omvatten, beide in uitvoering van de voorstellen in het kader van de bespreking van het 
armoederapport alsook de taalcursussen” (VVGGC, 1999). Een begrotingsartikel betreft de 

                                                      
54 KB van 23 oktober 2002 betreffende de openbare dienstverplichtingen in de aardgasmarkt (BS 6/11/2002) en 
KB van 11 oktober 2002 met betrekking tot de openbare dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt (BS 
29/10/2002) 
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opleidingen georganiseerd door de privé-sector, het andere de opleidingen georganiseerd door de 
nbare sector. 

ate diensten kunnen niet genieten van deze subsidies. 

el 34: Subsidies van de GGC voor vorming. 

 Budget 1999 
(s 2000 2001 2002 2003 2004 

ope

Priv

Tab

eptember) aangepast 
Vorming door 
de p
sect

BF 3.000.000 BF 1.500.000 BF 1.500.000 € 37.000 € 37.000 € 5.000 
rivate 
or 

of  
€ 74.368  

of 
€ 37.184 

of 
€ 37.184 

ming door BF 3.000.000 BF 1.500.000 BF 1.500.000 € 37.000 € 37.000Vor
de openbare 
sect

of  of of 
 € 25.000 

or € 74.368  € 37.184 € 37.184 
: Budget van de GGC, van 2000 tot 2004 Bron

 

r opleidingen ingediend (VVGGC, 5/11/2003). 

 

44..66..55  DDE ERKENDE DIENSTEN  

De rol van de OCMW’s

In 2003 werd geen enkele subsidieaanvraag voo

E ERKENDE DIENSTEN

4.6.5.1  
Doo
hun
de 
toek , door het ten laste nemen van onbetaalde facturen of door 
ondersteuning bij het onderhandelen van voorwaarden en termijnen of bij het instellen van 
gere
ove
wet

De wet van 4 september 2002 geeft aan de OCMW’s de opdracht inzake de begeleiding en de 
financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering. We 
herinneren eraan dat tot dan toe de OCMW’s deze opdracht vervulden als maatschappelijke 

reke
om atige schuldenlast anderzijds. 
(CGEW, 2003).Slechts 3 OCMW’s hebben geen specifieke dienst voor schuldbemiddeling. 

 

 

r de opdrachten die hen werden toevertrouwd door de organieke wet van 1976, in het kader van 
 opdrachten van openbare dienstverlening spelen de OCMW’s een almaar doorslaggevendere rol in 
strijd tegen de overmatige schuldenlast. Dat kan via een dienst voor schuldbemiddeling, door 
enning van steun inzake energielevering

chtelijke procedures (Ernotte C. en Wastchenko M., 2003). De OCMW’s kunnen een 
reenkomst sluiten met een andere dienst voor schuldbemiddeling in het kader van artikel 61 van de 
 van 7 juli 1976 indien deze dienst erkend is (Ernotte C., 2001). 

dienstverlening (buiten de toekenning van het bestaansminimum). De wet voldoet aan de noodzaak om 
ning te houden met de gevolgen van de vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt enerzijds en 
te voldoen aan de stijgende vraag naar bijstand inzake overm
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4.6.5.2 Andere erkende diensten  
Elke in het BHG bevoegde voogdijoverheid heeft enkele private diensten erkend als dienst voor 

n elke dienst worden hier uiteengezet. Voor meer 
et hoofdstuk “dimensies van het probleem”. 

 Diensten erkend door de GGC

schuldbemiddeling.  

De specifieke kenmerken en de werkpraktijken va
info over de gebruikers verwijzen we de lezer naar h

 

e diensten voor schuldbemiddeling zijn erkend: Het CAFA te Sint-Gillis (Centrum voor de 
ding en vorming van volwassene SC te Elsene (Protestants Sociaal Centrum), het Leger 

leid o Ci od e Bru n en 
enst: de Centra Dienst voo ociale en Culturele actie van het Ministerie van 

erdediging (CD

e vzw CAFA heeft een overeenkomst gesloten met het OCMW van Sint-Gillis. Het publiek van de 
dienst is niet beperkt tot de gebruikers van het OCMW. Er wordt individueel gewerkt. Het eerste 

0 % van de aanvragen krijgt opvolging. De dienst wilt in het bijzonder toegang geven tot 
huishoudelijk energieverbruik en de mensen leren dit verbruik te beheren. Om deze doelstelling te 
halen reekuur in de lokalen van het CAFA (CAFA, 2003).  

Het Prot dienst voor schuldbemiddeling open voor de hele 

 dienst nauw samenwerkt met de 
openbare vastgoedmaatschappij “c.v. Lakense Haard”. Zijn basisopdracht is het oplossen van 

n van een 
erkenning.  

Het Leger des Heils is ook erkend als Dienst Begeleid Wonen.  

De dienst voor schuldbemiddeling heeft tot doel mensen in staat te stellen weer een financieel 
evenwicht te vinden en hen in de mate van het mogelijke te bevrijden van hun schulden en hen te 
waarborgen dat zij een waardig bestaan kunnen leiden.  

Er wordt individueel of in groep gewerkt. De hulp kan worden gecombineerd of het kan gaan om 
hulpverlening in opeenvolgende stappen. Informatieaanvragen (26 %) en budgetbegeleiding en/of 
budgetbeheer (27 %) vormt meer dan de helft van de gevallen. 

De dienst specialiseerde zich in de collectieve schuldenregeling en wordt regelmatig aangesteld als 
gerechtelijk bemiddelaar. In vier jaar tijd is de vraag vrijwel verviervoudigd. Het vergt een langdurige 
opvolging om de overmatige schuldenlast te overwinnen, soms meer dan 10 jaar.  

5 tweetalig
begelei n), het P
des Heils-bege
openbare di
Landsv

 wonen te K
le 

ekelberg, de 
r S

té modèle (M elwijk) t ssel-Lake een 

SCA).  

D

contact loopt via het spreekuur van een maatschappelijk werker.  

7

houdt een werknemer van Sibelga sp

estants Sociaal Centrum vzw stelt zijn 
Brusselse bevolking.  

Dit centrum tekende een overeenkomst met het centrum voor globale sociale actie CSD, Centrale voor 
Thuiszorg, om aanvullende diensten uit te bouwen in de thuiszorg voor gezinnen met financiële 
moeilijkheden en de aanzuiveringsregelingen op te volgen. Het PSC doet ook aan preventie. De 
minnelijke behandeling van dossiers vormt het leeuwendeel van het werk (80,4 % van de gevallen) 
(PSC, 2003). 

Cité modèle (Modelwijk) heeft als bijzondere eigenschap dat de

problemen die optreden tussen huurder en verhuurder of bij niet-betaling van de huren. De dienst staat 
naar eigen zeggen open voor de hele bevolking. Als instrumenten gebruikt de dienst 
budgetbegeleiding, schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling (Cité modèle, 2001).  

De rol van bemiddeling vervuld door een sociale dienst bij een openbare vastgoedmaatschappij is een 
opdracht van de projecten voor sociale samenhang (PSS) uitgewerkt door de BGHM. De Cité Modèle 
kwam op het idee zijn specifiek schuldbemiddelingswerk te formaliseren door het verkrijge
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Het bijzo an deze erkend is door de GGC als door de Vlaamse 

gaat om de sociale dienst van het leger te Brussel. 

 

ndere a  dienst is dat hij zowel 
Gemeenschap. Het is dus onduidelijk in welk institutioneel kader hij juist thuishoort. (Leger des Heils, 
2003). 

Een vijfde dienst kreeg zijn erkenning in 2004: het gewestelijk Bureau Brussel van de Centrale 
Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het ministerie van Landsverdediging (CDSCA). Het 

 Private diensten erkend door de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) 

5 erkende diensten zijn Franstalig: Free Clinic, Espace social Télé Service, Planning familial Leman, 
Centre de guidance van Sint-Jans-Molenbeek en de Service social juif. 

Free Clinic is er
De dienst sloot een overeenkomst met het OCMW van Elsene maar ontvangt aanvragen vanuit het 
hele gewest (Free Clinic, 2003). De dienst wordt regelmatig aangesteld als gerechtelijk bemiddelaar. 

kend als dienst voor geestelijke gezondheidszorg en als centrum voor gezinsplanning. 

Espace social Télé-Service is erkend als centrum voor globale sociale actie. De dienst krijgt 

ht van de gebruikers (Planning familial Leman, 2003).  

streerd, waarschijnlijk wegens de verarming van de gordel ten noorden en westen van 

st voor 

aanvragen uit het hele gewest. Regelmatig stelt het gerecht deze dienst aan als gerechtelijk 
bemiddelaar (Espace social Télé Service, 2003).  

Planning familial Leman is erkend als centrum voor gezinsplanning en vanuit die invalshoek heeft de 
dienst veel oog voor aspecten als de gevolgen van het “opdringerig aanzetten tot consumeren” op het 
psychologisch evenwic

Het Centre de guidance van Sint-Jans-Molenbeek is een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. 
De dienst werkt intersectoraal met de diensten voor geestelijke gezondheidszorg Nouveau centre, 
Primavera en Le Norois. De schuldbemiddelaar verricht “tweedelijnswerk”. De dienstverlening wordt 
enkel aangeboden aan consultanten van de 3 centra maar tal van aanvragen van buiten de sector 
werden geregi
Brussel. De overmatige schuldenlast van de gebruikers is het gevolg van medische of psychologische 
problemen (Centre de guidance van Sint-Jans-Molenbeek, 2002, Nouveau Centre Primavera, 2003 et 
Le Norois, 2002). 

De Service social juif (SSJ) is erkend als centrum voor globale sociale actie en als dienst voor 
geestelijke gezondheidszorg. De dienst kreeg in 2003 een erkenning als dien
schuldbemiddeling. Doel van de dienst is de aanvrager verantwoordelijkheid laten opnemen door hem 
te betrekken bij het aanzuiveren van zijn financiële toestand. De dienst werkt op afspraak, ook ’s 
avonds voor mensen die overdag werken. De dienst organiseert wekelijks een dag voor interne 
intervisie en coördinatie in de sociale dienst (SSJ, 2003).  

 Private diensten erkend door de Vlaamse Gemeenschap 

Slechts 1 dienst in Brussel is erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Het CAW Archipel heeft twee 
deelwerkingen die over een dienst voor schuldbemiddeling beschikken: Wegwijzer en Groot Eiland. 
Het Leger des Heils, ook erkend door de GGC, maakt deel uit van CAW Archipel (zie boven). 

De werkwijze van CAW Archipel is gegrondvest op het uitwerken van samenwerkingsindicatoren, 
kwaliteitscriteria, bespreking van gevallen, supervisie en agogie.  

De dienst wenst intern en extern samenwerkingsverbanden aan te gaan met de Vlaamse organisaties 
van de wijk en met de tweedelijnsdiensten, met name de diensten voor geestelijke gezondheidszorg 
(Archipel, 2003).  
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 De partnerschapsinitiatieven of samenwerkingsakkoorden 

 In samenwerking met de gemeente heeft het OCMW van Evere een Sociaal Huis opgericht 
waar alle inwoners van de gemeente terechtkunnen. Doel is een antwoord te bieden op al hun 

De dienst voor schuldbemiddeling van het OCMW heeft zijn intrek genomen in het Sociaal 
Huis.  

oor een algemeen 
maatschappelijk werker. Men maakt een onderscheid tussen “zware” gevallen die de dienst op 

nd, rechtsbijstand en financiële 

. 

 De gemeente Sint-Gillis heeft een huis ingericht met daarin 3 diensten waaronder de dienst 

 

noden door informatieverstrekking en individuele begeleiding en dit vanuit een invalshoek van 
complementariteit met de bestaande openbare of private diensten. 

Het onthaal van de diensten is een eerstelijnsonthaal en gebeurt d

zich neemt en zogenaamd “lichte gevallen” die geen gespecialiseerde aanpak vergen. Bij 
zware gevallen combineert de tussenkomst psychosociale bijsta
steunverlening met een globale begeleiding en zorgt voor een complementariteit tussen de 
eerste en de tweede lijn. 

Specifiek voor deze schuldbemiddelingsdienst is de samenwerking met een financieel analiste

 2 OCMW’s hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een vzw: het OCMW van 
Elsene met de vzw Free Clinic en het OCMW van Sint-Gillis met vzw CAFA.  

eerstelijnsrechtsbijstand. Deze dienst informeert en begeleidt de bewoners bij gerechtelijke en 
administratieve stappen inzake schuldbemiddeling en dit in samenwerking met CAFA.  

 

 Sociale diensten die aan budgetbegeleiding doen 

 Wat is het verschil tussen budgetbegeleiding en schuldbemiddeling? 

Budgetbegeleiding valt onder maatschappelijk werk in het kader van bijstand aan personen en is geen 
interface tussen schuldenaars en schuldeisers, zoals het geval is bij schuldbemiddeling. 

 en hun dossier in orde worden gebracht. 

g moeten rekening houden met alle 
elementen van de ervaring van de persoon, in zijn dagelijkse werkelijkheid. De kernopdracht bestaat 

ring van de persoon zal verzachten. 

valueren en de budgettaire, psychologische en relationele aspecten bekijken die aan 
de gezinsuitgaven verbonden zijn. De taak van de maatschappelijk werker bestaat erin de persoon met 

vermatige schuldenlast met de werkelijkheid te confronteren en hem verantwoordelijkheid te laten 
opnemen en te mikken op zijn zelfredzaamheid door hem erbij te betrekken. 

Het specifieke karakter en de bestaansreden van budgetbegeleiding is het voorbereidende werk om te 
komen tot een echte schuldbemiddeling. Brusselse huishoudens die met overmatige schuldenlast 
kampen, zijn vaak zo ontmoedigd, beschouwen hun situatie als hopeloos en bevinden zich in een 
onontwarbare financiële situatie: hun dossier neemt dozen in beslag, niets is in orde en de post wordt 
niet geopend. Alvorens met het echte maatschappelijk werk te kunnen beginnen, moeten deze 
gezinnen hun verhaal kwijt kunnen, worden aangemoedigd

Het maatschappelijk begeleidingswerk en de budgetbegeleidin

erin een structuurgevend kader op te bouwen dat, om zinvol en onderhouden te blijven , gepaard moet 
gaan met opvolging, begeleiding en ondersteuning, wat van de maatschappelijk werker een grote 
langetermijninvestering vergt (Wolu-Services, 2003).  

Sommige mensen hebben nood aan begeleiding “van nabij”. Nochtans is de maatschappelijk werker 
niet “degene die alles zal regelen”, die de ellende en de ontredde
Wanneer men met die angst wordt geconfronteerd, is het fundamenteel de oplossing niet overhaast aan 
te reiken als antwoord op het gevoel van hoogdringendheid dat wordt geuit, maar moet men de 
toestand objectief e

o
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De begeleiding helpt de mensen om een extreem krap budget beter te beheren (planning van het 
binnenkomende en uitgaande geld, aflossingen van schulden, enz.), om een opeenstapeling van kosten 
inge
situatie 

De eers  dienst en zijn betrekkingen 
met de gebruiker en het uitwerken van een budgetteringstabel met daarop de maandelijkse inkomsten 
en uitga
mogelijk de respectievelijke rollen te verduidelijken. 

Heel w
halen h
doen m
beslagb
social ju

Een goed beheer van het huishoudbudget heeft positieve gevolgen voor andere aspecten van het 
gezinsle
kinderen, gezinsrelaties, relaties met de omgeving en de samenleving (OCMW Brussel-stad, 2003).  

 

 

Budgetb rivate 
sociale diensten. Het maakt volwaardig deel uit van het maatschappelijk werk. Deze diensten hebben 

een specifieke erkenning omdat zij niet aan schuldbemiddeling doen in de zin van de wet van 1991. 
Wanneer dat nodig blijkt, oriënteren de maatschappelijk werkers de gebruikers naar de 

especialiseerde diensten (erkende dienst voor schuldbemiddeling of bureau voor rechtshulp).  

ving de activiteitenverslagen van de private 
diensten en van 3 gemeenten (Elsene, Sint-Gillis en Sint-Lambrechts-Woluwe). Tal van vermeldingen 

r materiële hulp of hulp in 

Volgens de activiteitenverslagen doen volgende diensten aan budgetbegeleiding:  

de Franse Gemeenschapscommissie, heeft tot 

volge betalingsachterstanden te vermijden en de voortdurende spanning en angst omwille van de 
van overmatige schuldenlast, te verminderen. 

te gesprekken betreffen het structureren van de tussenkomst van de

ven van het gezin. In dit kader maakt een overeenkomst tussen de dienst en de persoon het 

at mensen raken ontmoedigd na een eerste gesprek en laten alle hulp vallen. Andere dossiers 
un doel niet omdat de persoon zich niet betrokken voelde, omdat hij zijn begeleiding heeft 
islukken door er niet aan mee te werken, of omdat zijn inkomsten gelijk waren aan het 
aar minimum en het daarom niet mogelijk is voorstellen te doen aan de schuldeisers (Service 
if, 2003). 

ven: huisvesting, sociale reïntegratie en wederopname in het arbeidsproces, opvoeding van de 

Wie doet aan budgetbegeleiding? 

egeleiding wordt gedaan door de OCMW’s, de sociale diensten van de gemeenten en p

g

g

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn ont

in de verslagen verwijzen naar een budgetbegeleidingsactiviteit en/of naa
natura.  

 de centra voor maatschappelijk werk erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie: de wijkmaatschappelijk werk 1030, de sociale dienst van Kuregem, het centrum 
voor maatschappelijk werk Brabantia, La Porte verte-Snijboontje. 

 een centrum voor globale sociale actie erkend door de Franse Gemeenschapscommissie: Wolu-
Services 

 de sociale dienst van de gemeente Sint-Gillis. 

 

Bovendien doen volgende twee verenigingen voor bijstand en opvang ook aan budgetbeheer: 

1 Aiguillages, vereniging gesubsidieerd door 
doel morele, maatschappelijke, materiële of administratieve hulp te verlenen aan personen, 
eenouder- of meeroudergezinnen die kampen met moeilijkheden van allerlei aard: opvang, 
een luisterend oor, oriëntering en actie. De dienst begeleidt de mensen bij hun administratieve 
stappen en werkt samen met de OCMW’s (Aiguillages, 2003). 

2 Entraide et Culture vzw voert preventief en curatief actie. De vzw krijgt subsidies van de 
Franse Gemeenschapscommissie voor voorzieningen onder de noemer “Cohabitation” 
(samenleven). De subsidie wordt toegekend via de gemeente Vorst die de middelen verdeelt 
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over de projecten die de gemeente kiest. De vereniging heeft een aanvraag ingediend tot 
erkenning als CASG (Centre d'action sociale globale) en als dienst voor schuldbemiddeling 
bij de Franse Gemeenschapscommissie. De dienst heeft 15 jaar praktijkervaring in 
budgetbegeleiding en heeft een centrum voor consumenteneducatie op het getouw gezet, een 
soort van consumentenschool die een praat- en uitwisselingsgroep organiseert (Entraide et 

44..66..66  IINNSSTTEELLLLIINNGGEENN  VVOOOORR  CCOOÖÖRRDDIINNAATTIIEE  EENN  KKEENNNNIISS  VVAANN  DDEE  PPRROOBBLLEEMMAATTIIEEKK  VVAANN  DDEE  

Culture, 2003). 

 

OOVVEERRMMAATTIIGGEE  SSCCHHUULLDDEENNLLAASSTT  

4.6.6.1 Denk- en uitwisselingsgroep van practici inzake rechtshulp (GREPA) 
GREPA (Groupe de réflexion et d'échange des praticiens de l'aide juridique) groepeert openbare en 
private diensten en personen (advocaten, juristen en maatschappelijk werkers) die mensen in 

n 
n reflectie te organiseren over de concrete uitwerking van rechten en over de toegang tot het gerecht 

en de maatschappelijke dienstverlening.  

n verband met schuldbemiddeling: 

van de 
diensten. GREPA organiseert ook ontmoetingen met gerechtelijke bemiddelaars, met 

eren en verspreiden van volgende informatie:  

ng; 

n het Ondersteuningscentrum en kan op afspraak 
dt nagedacht. 

In verband met het centraliseren van kwantitatieve gegevens heeft GREPA de ambitie om: 

een doeltreffend computerinstrument uit te bouwen om het beheren van individuele 

 om nieuwe en gerichte acties 
te ontwikkelen inzake preventie en bestrijding van overmatige schuldenlast. 

moeilijkheden bijstaan.  

GREPA is een ontmoetings- en uitwisselingsplaats, een instrument voor vorming, reflectie en actie. 
GREPA ontstond uit de wens van de actoren in het veld om hun ervaringen en hun knowhow te dele
e

GREPA heeft de volgende opdrachten i

 overleg tussen de openbare en private diensten voor schuldbemiddeling, debatten en 
werkgroepen. GREPA legt de contacten tussen bemiddelaars, zorgt voor uitwisseling van 
praktijken en informatie, het analyseren van de opgedoken moeilijkheden, het zoeken naar 
oplossingen, het ontwikkelen van werkstrategieën en de verbetering van de werking 

belastingontvangers, met schuldeisers zoals de openbare ziekenhuizen, enz. De methodische 
en technische ondersteuning van de diensten voor schuldbemiddeling wordt bestudeerd. 

 Het centralis

o administratieve informatie: lijst van de diensten voor schuldbemiddeli

o juridische informatie: verzameling van de rechtspraak inzake collectieve schulden-
regeling, uitwisseling van gerechtelijke informatie bij het beheren van dossiers, opvolgen 
en analyseren van de voorstellen en ontwerpen voor wetten en decreten; 

o economische informatie: berekening van de schuld en de verwijlinteresten (GREPA, 
2003). 

De verzamelde documentatie bevindt zich i
worden geraadpleegd. Over een website wor

o 
gegevens te vergemakkelijken om te komen tot een duidelijke visie op de toestand van 
elke consument; 

o een gemeenschappelijk statistisch programma uit te werken voor het doornemen en 
analyseren van de gegevens van alle Brusselse diensten

Momenteel heeft GREPA geen bevredigende werkinstrumenten. Er bestaat geen statistisch 
programma om de gegevens correct te bestuderen en te analyseren om samenhangende, 
afgestemde en gerichte acties te ontwikkelen inzake preventie en bestrijding van overmatige 
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schuldenlast. Ze beschikken niet over een doeltreffende software om hun gegevens te beheren 
en opvolging van de situatie van elke consument te vergemakkelijken. 

De vorming. Sinds jaren organiseert GREPA zowel theoretische als praktische 
basisopleidingen, bij- en nascholing rond thema’s en zogenaamde “technische” supervisies om 
de relationele mo

 

eilijkheden te begrijpen die mensen met overmatige schuldenlast doormaken.  

3 is GREPA erkend door de GGC en krijgt GREPA GGC-subsidies als 
ondersteuningscentrum voor de schuldbemiddelingsdiensten.  

De Franse Geme ntre Coopératif de la Consommation de opdracht 
gekregen om de nodige opleidingen te organiseren. Met de erkenning van GREPA werd dit Franstalig 
centrum bevroren. 

De Coördinatie Gas-Elektriciteit-Water

Sinds 200

eschapscommisie had het Ce

De Vlaamse Gemeenschap vertrouwde deze opdracht toe aan de vereniging “Overleg Schuldoverlast”. 

4.6.6.2  

nen.  

cht op water, verlichting, 
verw
verdedi
huishou
levensn
zij ontv
ordonna
van ga  de 
leveringsvoorwaarden te wijzigen en de voor kleine verbruikers nadelige energieprijzen, 
tari

Op initi  contentieux en 
énergie
Doel va
OCMW’s g
voor schuld  sociale diensten 
(sociale
schuldbemi  

Dit ne
energie e wetteksten. Het netwerk stelt zich 
het wer een 
centrale  bij 
de distribut
rekening ge

De CGEE speelt zijn rol van politieke belangengroep gericht op de distributeurs los van dit netwerk, 
dat geen bes

De respectieve  voor een 
toegang

 

De CGEE (Coordination Gaz-électricité-eau) werd in 1983 opgericht door een groep burgers die 
dramatische toestanden hadden vastgesteld: almaar meer mensen leefden zonder verlichting, zonder 
verwarming en konden hun kleren niet meer drogen. Deze belangengroep voert gecoördineerd actie 
gericht op het brede publiek, de politieke verantwoordelijken, de partners van het Controlecomité en 
de openbare en private sociale tussenperso

Bijna 20 jaar eist de coördinatie respect voor de basisrechten: het re
arming en de mogelijkheid warme maaltijden te bereiden. De CGEW legt zich toe op het 

gen van het recht op energie voor allen. Het gaat er niet enkel om oplossingen te vinden om 
dens in moeilijkheden te helpen maar ook om na te denken over middelen om deze 
oodzakelijke goederen toegankelijk te maken voor de inwoners, ongeacht hoeveel inkomsten 
angen. De CGEE ligt aan de oorsprong van het bedenken en uitwerken van Brusselse 
nties met de voortdurende bekommernis om een eind te maken aan de eenzijdige schorsingen 
s en elektriciteit en de willekeurige voorwaarden van betalingsplannen, om

efstructuur en BTW-tarief te herzien. 

atief van de CGEE werd het “Réseau de vigilance-Gestion de la gestion du
” (netwerk voor waakzaamheid, beheer van het geschillenbeheer inzake energie) opgericht. 
n dit netwerk is het samenbrengen van de practici van deze geschillen, namelijk de door de 

emandateerde maatschappelijk werkers die afhangen van de sociale dienst of van de dienst 
bemiddeling en maatschappelijk werkers afkomstig van verschillende

 verhuurkantoren, algemene sociale diensten, medische diensten, enz.) of private diensten voor 
ddeling.

twerk wil een plaats zijn waar er waakzaamheid heerst rond het probleem van de 
geschillen, volgens de regels opgesteld door de verschillend
ken aan een fijnmazig netwerk tussen alle actoren tot doel. Hierbij spelen de OCMW’s 
 rol als openbare actoren met de macht te onderhandelen met en financieel tussen te komen

eur. Dit maakt het mogelijk te waarborgen dat in de verschillende beschikkingen wordt 
houden met de sociale en financiële moeilijkheden van mensen in het BHG. 

lissings- of onderhandelingsplaats is.  

rollen van de CGEE en het netwerk vullen elkaar aan en zijn onontbeerlijk
 tot energie voor allen. 
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4.6.6.3 Lokale observatoria voor de armoede 
llende OCMW’s en/of gemeenten hebben belangstelling voor de oprVerschi ichting van een lokaal 

obs
verzam
OCMW
OCMW van Vorst hebben een financiering gevonden om een Observatorium voor Gezondheid en 
Hui
vers

ervatorium om de gegevens over armoede en de verschillende onderliggende thema’s ervan te 
elen. Sommige van deze observatoria zullen ook een coördinerende opdracht hebben. Het 
 van Anderlecht richtte enkele jaren geleden een observatorium op. De gemeente en het 

svesting op te richten. Het OCMW van Sint-Gillis heeft zopas zijn eerste lokaal armoederapport 
preid. 

 

 

44..66..77  KKWWAALLIITTAATTIIEEVVEE  EEVVAALLUUAATTIIEE  VVAANN  DDEE  WWEERRKKIINNGG  VVAANN  DDEE  DDIIEENNSSTTEENN  VVOOOORR  
SSCCHHUULLDDBBEEMMIIDDDDEELLIINNGG  

4.6.7.1 Het standpunt van de instellingen (OCMW’s en private diensten) 
Drie informatiebronnen werden gebruikt om deze vraag te beantwoorden: 

• de vragenlijst van de GGC voor de 19 Brusselse OCMW’s met als doel de toekenning van 
de toelage voorzien door de begroting voor hun schuldbemiddelingsactiviteiten 
(vragenlijst als bijlage). Alle OCMW’s hebben geantwoord, soms met toevoeging van 

De diensten voor schuldbemiddeling worden over het algemeen beschreven als tweedelijnsdiensten, 

 opstellen van 
een budget, het begeleiden van mensen, de tussenkomst bij schuldeisers in de vorm van stappen 

, distributiemaatschappijen, eigenaars, enz.). 

 De gegevens over het aantal behandelde dossiers geven enkel tendensen weer. De statistieken van 
e diensten voor schuldbemiddeling van de OCMW’s schommelen immers sterk naargelang de 

verdeling van het werk over de algemene sociale dienst en de dienst voor schuldbemiddeling, de al 

aanvullende opmerkingen (2001). 

• De bedenkingen van de groep schuldbemiddelingsdiensten van GREPA en andere 
openbare en private sociale diensten (2003). 

• De bedenkingen van 12 OCMW’s en 23 andere instellingen (private sociale diensten, 
OVM’s, enz.) neergeschreven in functie van onderhavig armoederapport. 

• De 11 antwoorden op het onderzoek gevoerd van februari tot juni 2001 door het CASG 
Inter-Centres bij de Brusselse OCMW’s. 

 De organisatie van de diensten voor schuldbemiddeling van de OCMW’s  

In de meeste gevallen staat de dienst voor schuldbemiddeling van de Brusselse OCMW’s open voor de 
hele bevolking van de gemeente. Wanneer dat niet het geval is, wordt het probleem opgelost via een 
partnerschap met een externe private dienst. 3 OCMW’s hebben tot op heden geen gespecialiseerde 
dienst voor schuldbemiddeling. De bevolking van deze gemeente kan terecht bij de algemene sociale 
dienst.  

dit wil zeggen dat zij aanvullend werken op de algemene sociale eerstelijnsdiensten die zich eerder 
bezighouden met budgetbegeleiding en informatieverstrekking. In die zin verlichten deze diensten de 
taak van de maatschappelijk werkers en maken zij een specifieke aanpak van de heel complexe 
problemen van overmatige schuldenlast mogelijk.  

In alle Brusselse OCMW’s doet de algemene sociale dienst aan budgetbegeleiding; het

gericht op het vragen van betalingsfaciliteiten en het verkrijgen van voorwaarden en termijnen. Zij 
gaan niet over tot schuldbemiddeling (ziekenhuizen

 De vraag naar schuldbemiddeling 

d
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dan n nte opr iddeling, het aantal maatschappelijk 

worden verricht: op 149 behandelde dossiers in 2002 kregen 133 begeleiding en 16 van 
eze dossiers mondden uit in een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling.  

p de 97 nieuwe aanvragen ingediend in 2002 gaven 45 aanleiding tot een klassiek 
chuldbemiddelingsdossier, 20 aanvragen werden na voorafgaand contact naar andere diensten 

ge eerd e a e t  
in een eerste ssenkomst (OCMW Vorst, dienst voor schuldbemiddeling, 
2003). 

Wann nieuwe eldt het 
 zijn dienst voor schuld-

bemiddeling in 2000, de dienst een spectaculaire toename van de aanvragen heeft gekend, 
nam

 De dien
geconfr

De n
wannee ot, dreiging met beslag, enz.) (Entraide et 
Culture, 2003). Zij zijn ontmoedigd en depressief en hebben soms een “verstarde” houding 
weg s

Bovendien moeten de psychologische moeilijkheden verbonden aan het in gang zetten van de 
sch b
de bem md te mislukken: alles zeggen, alles onthullen, 
alles napluizen, zijn gedrag en het gedrag van zijn gezin verklaren. De inmenging in de 

bare gevoelens van 

eboekt.  

Het gebeurt dat mensen die op een wachtlijst staan niet op de gemaakte afspraak opdagen, vooral 

wordt 
behandeld wegens andere redenen.  

De ervaring van de OCMW’s van Vorst en Evere met het oprichten van een onthaalpermanentie 

iet rece ichting van de dienst voor schuldbem
werkers dat er werkt, de omvang van het OCMW en of de dienst al dan niet openstaat voor de hele 
bevolking van de gemeente. Om die reden zijn de hieronder opgenomen gegevens illustratief en 
moeten zij worden beschouwd als voorbeelden van de werking van de 
schuldbemiddelingsdiensten van de OCMW’s. 

Het aantal geopende dossiers per OCMW schommelt tussen 10 en 857. Bij wijze van voorbeeld 
vermelden we dat in het OCMW van Vorst budgetbegeleiding en schuldbemiddeling in dezelfde 
dienst 
d

O
s

oriënt n 32 aanvragen werden doorverwezen na r de social  diens  van het OCMW voor, 
fase, een financiële tu

eer een  dienst wordt opgericht, neemt het aantal aanvragers snel toe. Zo m
OCMW van Oudergem bijvoorbeeld dat sinds de oprichting van

elijk een verhoging met 61 % in 2001 en met 23 % in 2002. 

sten voor schuldbemiddeling worden met ingewikkelde en soms onontwarbare situaties 
onteerd. 

me sen trekken hun plan totdat de situatie verergert en doen pas een beroep op de dienst 
r de nood het hoogst is (deurwaardersexplo

en  de problemen die men hen verwijt (La Ruelle, 2003). 

uld emiddelingsprocedure worden benadrukt. De mensen moeten zich volledig blootgeven aan 
iddelaar, zoniet is de bemiddeling gedoe

persoonlijke levenssfeer op zo’n gevoelig gebied als geld veroorzaakt onduld
binnendringing of agressiviteit. De maatschappelijk werkers erkennen deze fundamentele 
moeilijkheid. Om die reden mag geen enkele bemiddeling gedwongen zijn. Het totale vertrouwen 
en het akkoord met de doelstelling , vormen voorwaardelijke vereisten. 

 De diensten kunnen het aantal aanvragen niet aan. In de meeste diensten zijn de agenda’s 
volg

De wachttijden verschillen enorm naargelang het moment maar de OCMW’s zijn over het 
algemeen volgeboekt voor een periode van ten minste een week tot ten hoogste 3 maanden. Dit is 
zelfs het geval voor OCMW’s die de personeelsbezetting voor deze taak hebben verhoogd. De 
private diensten vertonen dezelfde wachttijden (1 week tot 3 maanden) (GREPA, 2003). 

bij een aanvraag in een noodtoestand. De informatie- en adviesaanvragen bij een eenmalig contact 
verhogen de werklast, zonder dat die gekwantificeerd wordt. 

De wachttijden geven vanzelfsprekend geen aanwijzingen over het aantal dossiers dat niet 

binnen de dienst voor schuldbemiddeling om beter te kunnen omgaan met nieuwe aanvragen 
wordt positief beoordeeld. De mensen kunnen een eerste keer op korte termijn worden ontvangen.  
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Het eerste contact maakt het mogelijk hen gerust te stellen omdat zij hun probleem kunnen 
uiteenzetten en een oplossing kunnen ontwaren, ook al wordt die oplossing uitgesteld, antwoorden 
aan te reiken op gestelde vragen, de vragen op te lossen die daarvoor in aanmerking komen en die 
geen verdere behandeling vergen, de slecht georiënteerde aanvragen eventueel naar andere 
diensten door te verwijzen en ten slotte in te schatten hoe dringend de behandeling van een 
schuldbemiddelingsdossier is. De permanentie heeft het voordeel de wachttijd in te korten 

 

 Het bevoegdheidsgebied van de OCMW’s is heel uitgebreid aangezien het betrekking heeft op alle 

 dheidsconflicten tussen OCMW’s komen vaak voor en verwarren de gebruikers. 

 

de OCMW’s en het gebrek aan 
“objectieve” criteria inzake maatschappelijke dienstverlening geeft de gebruiker de indruk van 

 GREPA vestigt de aandacht op het risico van instrumentalisering van de dienst voor 

n het bemiddelingswerk (GREPA, 
2003). 

 

 

 
n overtuigingen aangezien 

e vast dat deze hulp kan dienen om de onvermijdelijke uitgaven enigszins opnieuw 
in evenwicht te brengen.  

 

 
 voor de 

ing (GREPA, 2003). 

 
eling. In hun activiteitenverslag noemen sommige sociale 

diensten zich immers dienst voor schuldbemiddeling terwijl zij hiervoor niet erkend zijn. GREPA 

(OCMW Vorst, 2003).  

De bevoegdheden en de institutionele praktijken 

gebieden van het maatschappelijk leven. Toch worden almaar meer “verplichte” bevoegdheden 
aan de OCMW’s toegekend, eventueel voor een nieuw publiek, en dat verplicht hen vaak tot het 
oprichten van specifieke diensten.  

Bevoeg

De OCMW’s beschikken over vrijheid van handelen om een maatschappelijk beleid te voeren via 
het toekennen van “niet-baremagebonden” maatschappelijke dienstverlening (waarvan de 
financiering afkomstig is van de gemeente). Dit leidt soms tot grote verschillen tussen de 
OCMW’s. Het gebrek aan harmonisering van de werking van 

willekeur. De andere sociale diensten hebben het moeilijk met het toegeven van deze verschillen. 

schuldbemiddeling door sommige raden voor maatschappelijke dienstverlening die gerechtigden 
op maatschappelijke dienstverlening zouden kunnen verplichten schuldbemiddeling te volgen. 
Deze “meritocratische” praktijk zou getuigen van een afglijding naar gedwongen bemiddeling met 
schending van de beroepsethiek en de doeltreffendheid va

De bemiddelingsdiensten klagen over het gebrek aan diensten die aan budgetbegeleiding doen. 
Minder gespecialiseerde sociale basisdiensten kunnen op deze specifieke vraag ingaan. Dat is 
vanzelfsprekend een middel om de werklast van de bemiddelingsdiensten te verlichten.  

De diensten doen vaak een beroep op de niet-gespecialiseerde sociale diensten van de eerste lijn.  

Soms wordt er besloten de personen door te verwijzen naar filantropisch of liefdadigheidswerk 
voor materiële hulp en/of voedselhulp. Deze praktijk gaat in tegen hu
hulp in natura sinds lang verboden is door de “goede praktijken” van het maatschappelijk werk. 
Toch stellen w

De erkenning en de subsidiëring 

De diensten menen dat er een ongelijke behandeling bestaat tussen de private diensten en de 
openbare diensten die afhangen van een OCMW. Deze ongelijkheid is zowel schadelijk
bemiddelaars als voor de mensen met overmatige schuldenlast. De OCMW’s krijgen immers 
ambtshalve erkenning als schuldbemiddelaars en krijgen subsidies. Dit is niet het geval voor de 
private diensten hoewel die ook openstaan voor de hele bevolk

Er bestaat bij verschillende Brusselse sociale diensten verwarring tussen de concepten 
budgetbegeleiding en schuldbemidd

kent 80 diensten die zeggen aan schuldbemiddeling te doen terwijl ze niet erkend zijn door een 
bevoegde overheid. Dit is onrustwekkend voor zover dat dit een flagrant gebrek aan kennis van de 
wet aantoont. De diensten zeggen aan een behoefte te beantwoorden en sommige wachten op 
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erkenning. Andere diensten wensen geen erkenning uit angst een groot aantal aanvragen binnen te 
krijgen. 

De werkomstandigheden 

Elk OCMW geniet van de gemeentelijke autonomie en wordt beheerd door zijn eigen raad voor 
maatschappelijk welzijn. De werkomstandigheden van de bemiddelaars van het OCMW vallen 
onder de autonome b

 

 

eoordeling van elk OCMW, wat voor de bemiddelaars ongelijke 

 neel leidt ertoe dat maatschappelijk werkers en juristen veel 
t langere 

behandelingstermijnen voor het dossier en langere wachttijden teweegbrengt. Er bestaan OCMW’s 

 

 
moeilijkheden.  

 

 

vormen, enz. Het is van wezenlijk belang dat bemiddelaars in team werken. Alleen werken in een 

 eekt. De 
 

evenredigheid met de werktijd is geen oplossing want de opleidingsbehoeften zijn identiek voor 

 
hebben onvoldoende personeel om verschillende specifieke 

interventiemodellen te ontwikkelen (GREPA, 2003). 

 Het personeel 

 

de algemeen 
maatschappelijk werkers het onthaal in de diensten.  

 

behandelingen meebrengt. 

 Het delen van lokalen voor andere doeleinden veroorzaakt de versnippering van het werk over 
verschillende lokalen en zelfs verschillende verdiepingen en waarborgt de gebruikers niet het 
voordeel van luisterruimtes waar vertrouwelijkheid wordt verzekerd.  

Het gebrek aan administratief perso
tijd besteden aan taken die efficiënter door anderen kunnen worden uitgevoerd, wa

waar één enkele maatschappelijk werker wordt ingezet voor de schuldbemiddelingsdienst (OCE, 
2003). 

De maatschappelijk werkers klagen dat zij niet beschikken over de nodige tijd, om aan sociale 
begeleiding te doen van een kwetsbaar publiek (“uit het administratieve stelsel stappen”, 
problemen met het ziekenfonds, enz.) en om met de mensen te werken rond de oorzaak van hun

Zij beschikken niet over aangepaste computerinstrumenten en een aangepast computerprogramma 
om een betrouwbare verzameling van gegevens te verzekeren.  

De bemiddelaars klagen ook over een gebrek aan permanente technische ondersteuning binnen de 
structuur om de dossiers te bespreken, afstand te nemen, te analyseren, na te denken, zich te 

dienst maakt uitwisseling en een dialectische aanpak van de problemen die zich dagelijks 
aandienen nauwelijks mogelijk.  

De tijd voor opleidingen en uitwisselingen met andere schuldbemiddelaars ontbr
vermindering van de tijd toegestaan voor vorming en de financiering van de dienst naar

een deeltijds werknemer als voor iemand die voltijds werkt, vooral wanneer de maatschappelijk 
werker de enige is in zijn dienst.  

Het werk wordt eerder verricht op grond van een curatief model dan op grond van een preventief 
model. De diensten 

Het aantal maatschappelijk werkers werkzaam op de diensten in de OCMW’s bedraagt ten hoogste 
3,5 VTE (voltijdse equivalenten). De juristen krijgen maar een deeltijds contract met heel weinig 
uren. Sommige OCMW’s hebben een overeenkomst met een gespecialiseerde advocaat. Een enkel 
OCMW gebruikt de diensten van een financieel analist. Vaak verzorgen 

Het werk moet worden verdeeld over maatschappelijk werkers en juristen. De maatschappelijk 
werker staat in direct contact met de persoon met overmatige schuldenlast. Hij stuurt de 
psychosociale relatie en verricht budgetbegeleiding. De jurist maakt een technische analyse van 
het dossier, stelt de brieven naar de buitenwereld op en articuleert alle juridische informatie. 
Tussen maatschappelijk werker en jurist bestaat er een nauwe band om het werk doeltreffend te 
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coördineren. Doorverwijspunten naar andere functies (psycholoog, enz.) moeten bestaan indien 
nodig. Almaar meer actoren bevestigen de noodzaak van een administratieve functie in elke 
bemiddelingsdienst om het werk van iedereen te optimaliseren naargelang zijn deskundigheid 

 n heel wat vaardigheden verwacht. Deze vaardigheden zijn:  

van psychologische aard: contacten leggen, de gebruiker ontmoeten, aan zijn 
verwachtingen voldoen en op zijn vragen antwoorden, een onderscheid maken tussen de 

 eventueel overtredingen.  

ldenlast en de gedragingen van de 
gebruiker; 

Schuldbemiddeling is een gespecialiseerd beroep met verschillende facetten (Coenen R., 

 

Pra
van soneel, tussen werkwijze en de vele toepassingsgebieden van de 

 
 erkenning en de 

n het ondersteuningscentrum voor de diensten voor schuldbemiddeling zal de 
zaken vergemakkelijken. 

 

bemiddelaars voelen zich geïsoleerd in hun 
instelling, vooral wanneer zij alleen werken. Zij voelen de noodzaak aan om elkaar regelmatig te 

 

(OCE, 2003). 

 Wanneer een maatschappelijk werker alleen is in de dienst, mist hij de rijkdom van de confrontatie 
tussen methodes en inhoud van het werk.  

Van een bemiddelaar worde

o van administratieve aard: de nodige uitleg geven over de werking van de dienst, het 
dossier in orde brengen, gegevens invoeren, brieven schrijven, faxen versturen, een staat 
van de situatie opmaken, een budget uitwerken, enz. ;  

o van juridische aard: contact opnemen met schuldeisers, aanzuiveringsregelingen 
uitwerken, voldoende kennis verwerven, het verzoekschrift tot collectieve 
schuldenregeling indienen, de wettelijkheid van de schuldvorderingen onderzoeken; 

o 

problematiek van de “persoon die toevallig overmatige schuldenlast heeft” en de persoon 
die overmatige schuldenlast heeft wegens onvoldoende inkomsten en de persoon wiens 
familiale en individuele omstandigheden leiden tot tomeloze consumptie, gebrek aan 
beheer en

o van persoonlijke aard: kritisch afstand nemen om te vermijden in de val te trappen van het 
waardeoordeel over de oorzaken van de overmatige schu

o van institutionele of systeemgebonden aard: zich bewust worden van de respectieve 
verwachtingen van de persoon met overmatige schuldenlast en de instelling en de plaats 
van de bemiddelaar in deze constellatie en deze verwachtingen en plaats verduidelijken. 

1996). 

De evaluatie van de bemiddeling 

ten over evaluatie en kwaliteit leidt tot het stellen van vragen over de verhoudingen tussen kwaliteit 
 het werk en opleiding van het per

bemiddeling, de beroepsethiek, de evaluatie, enz. 

De nodige documentatie, regelmatig duidelijke juridische informatie krijgen over de ontwikkeling 
van de wetgeving en haar complexiteit, enz. zijn van wezenlijk belang. De
subsidiëring va

Elementen die de kwaliteit waarborgen zijn onder andere de basisopleiding en de bij- en 
nascholing, het engagement en de verantwoordelijkheid van de partijen, het wederzijds luisteren 
naar elkaar, de zelfstandigheid, de neutraliteit en het vermogen om de boodschappen van de 
partijen te decoderen, enz. (Delgoffe D., 2003). De 

ontmoeten en gemeenschappelijke werkwijzen vast te leggen (GREPA, 2003). 

Op beroepsethisch gebied heeft GREPA in het BHG een deontologische code opgesteld, 21 
diensten ondertekenden deze code. Het doel is drievoudig: 
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o de bemiddeling heeft tot doel een duurzame oplossing te vinden voor het probleem van de 
overmatige schuldenlast van de schuldenaar; 

o de bemiddeling beoogt ervoor te zorgen dat de schuldenaar een menswaardig bestaan kan 
leiden door hem te helpen in de mate van het mogelijke zijn verbintenissen tegenover 

o de bemiddeling is erop gericht de schuldenaar verantwoordelijkheid te laten opnemen en 

In Wal
Steunpunt A

 

schuldeisers na te komen;  

hem de instrumenten aan te reiken om zelfstandig zijn budget te beheren. 

lonië verscheen eveneens een code en in Vlaanderen wordt het denkwerk geleid door het 
lgemeen Welzijn (Cobbaut N., 2001).  

4.6.7.2 Het standpunt van de armen55 
jst van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn aan de verenigingen van betroDe vragenli kken 

personen en aan de sociale diensten binnen het opbouwwerk, bevatte een onderdeel waarin werd 
gepeild

 Zijn de

 naar de appreciatie van het werk van de schuldbemiddelingsdiensten.  

 diensten voor schuldbemiddeling bekend? Aan wie vraagt men eerst hulp? 

kloppen bij voorrang aan bij familie of vrienden.  De mensen 

“Ik klop aan bij mensen waarvoor ik respect heb en die ik volledig vertrouw” (de omgeving, de 
familie,
enz. 

De externe hulp komt van de sociale diensten maar dat verloopt niet probleemloos.  

Men ki
naartoe en d

Wanneer m
bij de algemene sociale diensten (CASG) (vooral voor de energieschulden), enz. en bij verschillende 
instellingen zoals parochies, private verenigingen, Solidarités Nouvelles en de vakbond.  

De mensen spreken zelden over een sociale dienst. Zij zeggen soms dat een sociale dienst is zoals een 

Zij 
wor cht in een spiraal van afhankelijkheid. Zij weigeren zich bloot te geven.  

wer
te w
sch

De 

      

 de vrienden) of “bij mensen die buiten de familie staan”, “bij mijn maatschappelijk werkster”, 

est de diensten naargelang het soort hulp dat men wil ontvangen, maar men moet weten waar 
e moed hebben om er naartoe te gaan…  

en een beroep doet op een sociale dienst, klopt men over het algemeen aan bij een OCMW, 

gevangenis, dat er lange wachtrijen staan. Het is niet “erg menselijk” en de maatschappelijk werkers 
hebben het vaak razend druk. Zij zeggen dat er niet naar hen werd geluisterd, vooral wanneer men hen 
niet de hulp geeft waarop zij hoopten.  

Over de drempel van een OCMW stappen, blijft een heel moeilijke stap voor tal van mensen. 

voelen zich gebrandmerkt, zij zijn bang, zij zijn beschaamd, zij voelen dat “er een etiket op hen 
dt gekleefd” en komen tere

Het OCMW wordt vooral gepercipieerd als een bureaucratie, net als de grote administraties waar de 
knemers ontoegankelijk lijken. Je moet aandringen of via een andere dienst passeren om gehoord 
orden (of het diensthoofd inschakelen). Bovendien begrijpen de mensen die niet kunnen lezen en 

rijven de procedures en termijnen niet. 

private diensten worden niet als bureaucratisch ervaren: 

“De CASG’s bieden opvang van goede kwaliteit, luisteren goed en zijn niet paternalistisch”… 
                                                

55 Het gaat om 18 verenigingen van betrokken personen. 
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 Vindt men dat men goed wordt onthaald wanneer men naar een sociale dienst trekt?  

Er is ee

Volgens de gebruikers bestaan er evenveel verschillen in de kwaliteit van het onthaal dan er OCMW’s 
en maat
antwoo   

Dat hangt van jezelf af, van je ervaring, maar wat mij betreft, is alles heel goed verlopen. Ze zijn er 
om ons t iden, om n wat betreft het grondig zoeken naar een 
oplossing.”… 

ij worden 

De mensen nemen het de maatschappelijk werker kwalijk terwijl deze niet verantwoordelijk is voor 

s niet de sociale afkomst van de maatschappelijk werker die problemen oplevert omdat het 
mogelijk is positieve contacten te hebben, goede relaties te onderhouden wanneer zij doorspekt zijn 

an begrip voor de 

medische kaart te verkrijgen, en zelfs daarna 

 Wat is er belangrijk om zich geholpen te voelen?

n evenwicht tussen negatieve en positieve meningen, afhankelijk van OCMW tot OCMW. 

schappelijk werkers zijn: “Dat hangt af van… de situaties en de ambtenaren” is een klassiek 
rd. Hun houding geeft de doorslag en niet alleen de kwaliteit van hun adviezen.

“We hebben altijd de indruk fout bezig te zijn en ons te moeten verantwoorden…” 

Maar ook: 

“
e begele  ons zo goed mogelijk te helpe

Voor meer dan een persoon is de instelling niet de oorzaak maar de “kilte” van de maatschappelijk 
werker (tussen 8u. en 12u. ziet hij 50 gebruikers…). 

Sommigen klagen over het gebrek aan respect en zij denken dat het beter zal lopen wanneer z
begeleid door een andere maatschappelijk werkster. 

een negatieve beslissing. 

Het i

met wederzijds respect. Het is een kwestie van karakter, van openheid van geest, v
andere. 

De procedures zijn te ingewikkeld, bijvoorbeeld om een 
is het gebruik van deze kaart moeilijk. 

 

 

waaraan 
je elke dag moet werken, zijn sociale contacten en de toegang tot cultuur, enz. 

atie:  

of een 
moraliserende controleur. De eerste contacten moeten vruchtbaar zijn om vertrouwen op 
te bouwen tussen hulpvrager en maatschappelijk werker”. “Het is belangrijk te voelen dat 
er iemand is om u te steunen, begrip en opvolging.” 

De meeste mensen voelen zich geholpen wanneer zij krijgen wat zij nodig hebben.  

 

Op psychologisch gebied is de steun van naasten, vrienden en kinderen bepalend. En de hoop 

 

Op het niveau van de diensten zijn er verschillende aspecten: 

 informatie: de mensen weten niet waarop zij recht hebben en zij krijgen daarover niet altijd 
informatie. 

 onthaal, luisterbereidheid en kwaliteit van de communic

o “Ontvangen worden door iemand die naar je luistert en niet door een rechter 
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o “Het goed humeur.”  

espect. 
Dialoog is essentieel. 

“De maatschappelijk werker moet de hulpvrager niet beoordelen, infantiliseren of met een 

tijd voor elke 
persoon. Allemaal onderstrepen zij het belang van goed onthaald te worden, vooral bij de 

serend en het risico 
bestaat dat de persoon niet terugkomt, zijn rechten opgeeft en zich nog meer in de 
uitsluiting stort. 

 mag niet vergeten dat de maatschappelijk werker zijn eigen grenzen, zijn ervaring en 
zijn emoties heeft.” 

er de problemen die zich aandienen probeert te 

lijkt de aanwezigheid van een externe begeleider 

voordelen zoals de installatiepremie, indien zij huurpremie en huurwaarborg door elkaar 

 om de bestaande diensten beter te leren kennen: activiteiten 
tegen verminderde prijzen, cursussen volwassenenonderwijs, plaatsen om uit te gaan en 
elkaar te ontmoeten, enz. 

o Je moet met de mensen zoeken naar de oorzaak van het probleem en de gewenste 
.”  

o De maatschappelijk werker moet de persoon begeleiden zodat hij zich alleen kan redden. 

44..77  GGOOEEDDEE  PPRRAAKKTTIIJJKKEENN  EENN  PPRREEVVEENNTTIIEE    

De Europese Unie bepaalt de criteria voor goede praktijken niet duidelijk. Er bestaan enkel een paar 
groepen, hun participatie bevorderen, 

preventie bevorderen en de ondernomen acties evalueren. 

We  dit rapport interessante preventie-initiatieven. 

aus: 

 
goe
aan

o Vertrouwen is van wezenlijk belang in de begeleidingsrelatie, net als wederzijds r

o 
schuldgevoel opzadelen, maar hij geeft hem correct advies en juiste informatie.”  

o De maatschappelijk werkers moeten kunnen beschikken over de nodige 

eerste hulpvraag, want voor velen is deze stap psychologisch traumati

  persoonlijke, institutionele en professionele grenzen:  

o “Je

o Het gebeurt dat de maatschappelijk werk
omzeilen, soms wegens de complexiteit van het dossier, het gebrek aan duidelijkheid van 
de hulpvraag of wegens de moeilijkheden die het zoeken naar oplossingen oplevert. In 
sommige moeilijke situaties vergemakke
de dialoog en maakt hij het contact aangenamer. 

  bekwaamheid:  

o De maatschappelijk werker moet de levensomstandigheden van de mensen goed kennen. 
Hij moet de juiste informatie geven: “Sommige maatschappelijk werkers zondigen uit 
onwetendheid, bijvoorbeeld indien zij de gebruiker niet informeren over bepaalde 

halen, enz.”  

o Je moet de mensen helpen

oplossingen. “Door mijn motivatie word ik mij bewust van het probleem

 

richtlijnen: inspelen op de noden van de meest kwetsbare 

 vermelden in

Preventie van overmatige schuldenlast wordt ontwikkeld op 3 nive

eerste niveau: informatie verstrekken om probleemsituaties te vermijden, opvoeden tot het 
de gebruik van het krediet en tot het beheren van een budget, waarschuwen voor de 
koop van bepaalde producten en het overmatige verbruik ervan, de sociale bescherming; 
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 geleiding en regelgevende maatregelen om te vermijden dat het 
maken van schulden leidt tot overmatige schuldenlast; 

 derde niveau: het proces van overmatige schuldenlast stoppen door het werk van de diensten 
voor schuldbemiddeling en de regelgevende voorzieningen die het mogelijk maken van 

De sociale diensten spelen een cruciale rol in de preventie. Deze diensten zijn echter niet de enige, ook 
het gezi

 

44..77..11  

tweede niveau: sociale be

overmatige schuldenlast af te geraken.  

n en de school spelen hierbij een belangrijke rol. 

EENNKKEELLEE  PPRREEVVEENNTTIIEE--IINNIITTIIAATTIIEEVVEENN  IINNZZAAKKEE  OOVVEERRMMAATTIIGGEE  SSCCHHUULLDDEENNLLAASSTT  IINN  HHEETT  BBHHGG  

4.7.1.1 Preventie-instrumenten 
 Het

sch het OCMW de dienst Info-Krediet op.  

De 
gec
aangega

Info-Kr
(beroep undair onderwijs) en in de groepen voor 

e inschakeling.  

De 

 een 

 het 

 technische fiches als pedagogische ondersteuning voor acties;  

 

 een
mak , met behulp van vragen en antwoorden. 

 De 
werkzaa

De  
een geïsoleerde manier (door de ene of andere dienst) worden georganiseerd. Bovendien wordt het 
publiek te weinig geïnformeerd in verband met de voor- en nadelen van het krediet en de 

redietv

.  

en over wat er bestaat inzake actie in 
 juridische, sociologische en 

wetgevende aspecten van overmatige schuldenlast. Sinds kort ontwikkelt de groep actie-

 m 
de aandacht van een breed publiek te vestigen op de boodschappen die banken uitzenden. 

 OCMW van Ukkel heeft de langste traditie inzake het werken met mensen met overmatige 
uldenlast. In 1984 richtte 

dienst richt zich tot elke persoon gedomicilieerd op het grondgebied van de gemeente die 
onfronteerd wordt met moeilijkheden met zijn schuldeisers en/of die niet meer in staat is zijn 

ne schulden of vervallen facturen af te lossen (OCMW Ukkel, 2000).  

ediet organiseert preventie-acties over krediet en preventie van schuldenlast in de scholen 
sonderwijs, technisch onderwijs en algemeen sec

socioprofessionel

dienst beschikt al geruime tijd over gediversifieerde werkinstrumenten: 

methode van groepsgesprek over budget en het risico van schuldenlast; 

organiseren van een “verbruikersatelier”; 

het aanmaken van een computerprogramma voor schuldenbeheer en  

 pedagogisch spel over krediet en schuldenlast dat tot doel heeft de jongeren vertrouwd te 
en met deze problematiek

Preventiegroep van GREPA werd opgericht in december 2001 op initiatief van 3 mensen 
m in een OCMW. 

groep stelde vast dat er weinig preventieve acties worden gevoerd en dat bestaande acties op

k allen. 

De groep stelde zich twee doelen: 

 Een doeltreffend actie-instrument ontwikkelen dat kan worden gebruikt door de verschillende 
diensten, aangepast aan verschillende doelgroepen

De groep begon met het opstellen van een stand van zak
het BHG en elders en van de ruimere informatie zoals de

instrumenten voor zowel de schoolomgeving als voor groepen volwassenen. 

Promoten van een campagne met reclameaffiches over het thema overmatige schuldenlast o
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Hiervoor werd een samenwerkingsverband op touw gezet rond het thema “kredietvallen” 
tussen het Preventiecentrum van Sint-Joost-ten-Node en de afdeling reclame van de Academie 
voor Schone Kunsten. De gemeente Sint-Joost-ten-Node heeft drie affiches bekroond en een 

clamecampagne (MIVB-affiche, Boomerang-kaarten) 
bedoeld voor het beleid, de banken en de welzijnssector (GREPA, Preventiegroep, 2003). 

4.7.1.2 Groepswerk 

reizende tentoonstelling met 45 werken van de kunstenaars wordt voorgesteld.  

Er bestaat ook een ontwerp voor een re

 

 
 diens voor schuldbem deling van het Protestants Sociaal Centrum organiseert 

or jobcoaching), bij jonge volwassen vrouwen in 

wustmakingsactiviteiten van 

n van het probleem 
van overmatige schuldenlast. 

even hun praktijk en ervaring door in colloquia of opleidingen 
georganiseerd voor de maatschappelijk werkers. 

 

4.7.1.3 Consumentenscholen

De t id
groepswerk rond de preventie van overmatige schuldenlast: 

- bij COBEFF (Franstalig project vo
opleiding;  

- in de gevangenis van Sint-Gillis in het kader van de be
het “herstelrecht”; 

- in het OCMW van Elsene in het kader van een vooropleiding van de “mensen die in 
de toekomst onder artikel 60 zullen vallen” om hen bewust te make

 Free Clinic organiseert groepswerk op aanvraag en ook in de wachtzaal van haar centrum. De 
werknemers van dit centrum g

 
 Het OCMW van Ukkel heeft met eigen middelen een consumentenschool opgericht, 

ht werkt ook aan een project 

4.7.1.4 Eerstelijnsdiensten

“Consumentenplatform” genoemd. Het OCMW van Anderlec
voor een consumentenschool of een praatgroep.  

 Ook in de vzw Entraide et Culture in Vorst bestaat een project. 

 

soc tdurend actie, ook rond budgetbegeleiding. Het betreft de centra voor 
maa
voo

 

e preventie op het gebied van huisvesting

Naast het wettelijk kader dat essentieel is om mensen tegen misbruiken te beschermen voeren de 
iale eerstelijnsdiensten voor
tschappelijk werk, de centra voor globale sociale actie, de centra voor algemeen welzijn, de centra 
r geestelijke gezondheidszorg, enz. (zie boven). 

4.7.1.5 De secundair  
Het Woningfonds speelt een preventieve rol in de strijd tegen overmatige schuldenlast voor zover dit 
Fon
vermijd ten meebrengen, moeten betalen. 

Indien 
wordt e
2001.  

Bovendien hebben een aantal openbare verhuurmaatschappijen partnerschapsovereenkomsten gesloten 
met
betaling

ds aanzuiveringsregelingen opstelt, eventueel in overleg met een schuldbemiddelaar, om te 
en dat huurders gerechtelijke procedures die extra kos

dat onmogelijk blijkt of indien de huurder de vastgelegde aanzuiveringsregeling niet volgt, 
en gerechtelijke procedure opgestart. In 2002 werden 24 procedures opgestart tegenover 21 in 

 sociale diensten of schuldbemiddelingsdiensten die heel snel kunnen optreden bij z 
sachterstand. 
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4.7.1.6 Dialooggroepen  
erschillende jaren ontwikkelen er zich dialooggroepen (en/of zelfhulpgroepen) inSinds v  verschillende 

vormen
individu
van het  en 
aanvullend cht kunnen laten schijnen op het sociale beleid en op de evaluatie van het beleid (de 
“goede praktijken” in kaart brengen, de perverse effecten vermijden of wegwerken, enz.). 

De mens langrijk deze dialoogruimtes zijn, ruimtes waarin zij 
zich
kunt uit b om me zonder gevaar te uiten” 
(Espace soc  T

Sommige groep n rond een problematiek, andere hebben zich verenigd op basis van een 
doelgroep. 
andere worden georganiseerd en geleid door maatschappelijk werkers. 

Sommige w d
bijeen rond de 
bijdrage te lever

De 
het Bru
verenig t) in de inleiding van dit rapport. Enkele 
specifieke initiatieven worden uitgelegd in de volgende alinea’s. 

De praat iseerd in overleg met de verenigingen werkzaam op 
het gebie zen. Het organiseren van deze dialoogruimtes is het 
resu
Télé Se
discussi n vergadering gewijd aan het thema “Is geld 
te duur?” 

De dialo tot doel uit te wisselen rond de moeilijkheden bij het 
beleven v enlast, kennis en zijn persoonlijke strategieën te delen, 

heden ondervonden vóór het bijstandsproces en de 
positieve kant van de groep.  

De groep evalueerde haar werking en stelde vast dat het voor haar leden belangrijk is het isolement en 
de eenza egrijpen omdat zij 

 om te 
gaan met overmatige schuldenlast en zijn situatie naar best vermogen te beheren. 

tige schuldenlast. De mensen dragen schaamtegevoelens met zich mee. Doel van de groep is 
het stilzwijgen te doorbreken en preventie van overmatige schuldenlast aan te moedigen. Het gaat 

 

 op het Brusselse grondgebied. Het belang van deze groepen valt niet te ontkennen. Naast een 
eel of maatschappelijk meerwaarde, krijgen zij almaar meer vastere vorm als gesprekspartners 
 beleid. Deze groepen worden echte partners die door hun beleefde ervaring een nieuw

li

en die er samenkomen zeggen hoe be
 kunnen uiten “in hun geheel en met alle complexiteit van hun ervaring”, ruimtes waar je, je vrij 

en, ook al “mag ik nog altijd niet geloven dat ik het recht he
ial élé Service, 2003). 

en ontstonde
Sommige zijn opgericht door mensen met hetzelfde statuut (werklozen, leefloner, enz.), 

er en uitsluitend opgericht rond het probleem van schulden, andere kwamen speciaal 
problematiek van het gebrek aan inkomsten en de overmatige schuldenlast om een 
en aan dit rapport. 

talrijke bijdragen aan dit jaarrapport en de deelname van deze mensen aan het rondetafelgesprek in 
ssels Parlement zijn manieren om zich te uiten en zijn stem en ervaring te laten horen. De 
ingen worden met naam genoemd (en bedank

ruimte voor thuislozen wordt georgan
d van opvang en insluiting van thuislo

ltaat van de samenwerking van het nachtasiel Hoeksteen met Article 23 van de vzw Espace social 
rvice. Het nachtasiel brengt thuislozen, maar ook enkele sociale partners samen om te 
ëren rond bepaalde thema’s. In juli 2003 werd ee

oggroep van de Free Clinic heeft 
an een situatie van overmatige schuld

zelfvertrouwen terug te winnen, na te denken over gekozen thema’s, ervaring uit te wisselen en/of er 
op verder te bouwen. De groep heeft volgende zaken behandeld: de consumptiemaatschappij en haar 
trajecten die naar schuldenlast leiden, de gevoelens van schaamte en waardigheid, het maatschappelijk 
leven, het isolement en de eenzaamheid, de moeilijk

amheid te doorbreken, banden aan te knopen met mensen die elkaar b
gelijkaardige ervaringen hebben en elkaar steunen. De uitwisselingen en de betrokkenheid van 
iedereen in een aangename en warme ruimte hebben het mogelijk gemaakt het luisteren naar en het 
respect voor mensen te herstellen. “Trucs” werden uitgewisseld om iedereen te helpen beter

De vzw Entraide et Culture organiseert sinds enkele jaren een praatgroep voor mensen met 
overma

erom eerst opnieuw zelfvertrouwen te krijgen en samen denksporen te delen om van overmatige 
schuldenlast af te geraken. 
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4.7.1.7 Microkrediet en sociale leningen als alternatief voor overmatige 
schuldenlast  

“Krediet  ontwikkeling. Het doet de consumptie draaien, 

rtigheid” en 
verstrekt pandleningen sinds 1618. 

stelling van naam, het doel van de naamswijziging was het 

escheiden huishoudens in staat 

dereen toegankelijke alternatief inzake consumentenkrediet (OCE, 
2000).  

 betaalt en beschikt over een vermogen tot terugbetaling.  

en met APEF, een 
vereniging uit Vorst die leningen verstrekt. De vereniging bevordert het sparen en financiert 

is een instrument voor maatschappelijke
bevordert het scheppen van banen en moedigt sociale samenhang aan door in te spelen op de noden 
van de gezinnen” (Picqué Ch., 2003). 

“Het kost minder geschillen te beheren dan kredieten te weigeren.” (Juresalmy O., 2003) 

 De openbare kas van lening staat beter bekend onder de naam “Berg van Barmha

Al vanaf het begin maakt deze kas het voor armen mogelijk veel lagere interesten te betalen 
dan de woekeraars aanbieden.  

In 1923 veranderde de in
veranderen van het armzalige beeld van de pandlening. Vandaag blijft alleen nog de instelling 
van Brussel over, gelegen in de Marollen.  

De Kas speelt in hoge mate een sociale rol omdat zij tal van b
stelt kredieten met een laag bedrag en een relatief korte looptijd te verkrijgen, tegen correcte 
rentetarieven, ten minste in de loop van de eerste periode van 6 maanden. Deze instelling is 
het enige openbare voor ie

Het aantal in pand gegeven goederen dat niet opnieuw in bezit wordt genomen, bedraagt 
minder dan 10 %. Verreweg de meeste klanten lossen hun lening af en krijgen hun goed terug 
(OCE, 2000).  

Toch klagen de mensen die in armoede leven over het bedrag van de geleende sommen, dat 
hun te laag lijkt, en over de heel korte termijnen voor de verkoop van het gedeponeerde pand. 

 Microkrediet en begeleid sociaal krediet voor mensen met bescheiden inkomsten hebben zich 
de laatste jaren in België ontwikkeld om mensen te helpen uit complexe situaties te raken door 
kredieten met een aanvaardbaar en flexibel bedrag naargelang hun noden.  

In België zijn Osiris, de c.v. Credal en Triodos Bank instellingen die zich inzetten voor deze 
doelen.  

De voorwaarden voor het verkrijgen van een lening houden rekening met de bijzondere 
ervaring van de geholpen mensen. Zo verstrekt Osiris-Credal in Wallonië in zijn project “Prêt 
5 sur 5” leningen voor nuttige en nodige aankopen wanneer een andere minder dure en 
gepastere oplossing onmogelijk is, wanneer het bankkrediet moeilijk ligt en wanneer het 
huishouden zijn lasten

De lening kan dienen om huisraad te kopen, zich te voorzien van een uitrusting om de 
huishouduitgaven te verminderen, het comfort van de woning te verbeteren, zich het materiaal 
aan te schaffen dat aangepast is aan gehandicapten en betalingsachterstanden weg te werken 
zodat men opnieuw sociale rechten verwerft en een opleiding kan volgen.  

Op lokaal gebied werkt de vzw Entraide et Culture van Vorst sam

een microkrediet voor mensen die in armoede leven en die lid van de vereniging worden. De 
leden sparen € 4 per maand. Dit spaargeld brengt geen rente op maar in ruil daarvoor kunnen 
de leden dezelfde som als hun spaartegoed lenen, verdubbeld met hetzelfde bedrag, zonder 
interesten te betalen.  
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Bovendien kunne
om bijvoo rwaarborg of medische kosten te financieren. Het gaat niet om 

In het BHG bestaan perspectieven om sociale leningen toe te kennen via het oningfonds 
orzieningen 

zw heeft zich in de Derde Wereld gevestigd om mensen die in 

ssel geopend. Zij onderhandelt met de Wereldbank 
om grote bedragen te verkrijgen om andere “armenbanken” te kunnen oprichten.  

44

n buitengewone leningen worden toegekend met een maximum van € 2.000 
rbeeld een huu

consumentenleningen. 

Er bestaat ook een noodbeurs die giften toekent met een maximum van € 150. 

W
teneinde mensen met een laag inkomen te helpen hun woning aan te kopen. De vo
bestaan ook bij erkende sociale kredietmaatschappijen, waar voorwaarden voor de begrenzing 
van de inkomsten niet bestaan. 

Op internationaal gebied werd een vzw (PlaNet Finance) opgericht om de 10.000 instellingen 
voor microfinanciering te ondersteunen die er wereldwijd bestaan (logistieke, administratieve, 
financiële ondersteuning). De v
armoede leven de gelegenheid te geven toegang te krijgen tot de markteconomie. De vzw staat 
leningen met een laag bedrag toe om een economisch project te kunnen concretiseren. De 
onderneming heeft net een vestiging in Bru

 

..77..22  IINNTTEERREESSSSAANNTTEE  IINNIITTIIAATTIIEEVVEENN  IINN  HHEETT  WWAAAALLSSEE  GGEEWWEESSTT  

4.7.2.1 De Kredietvereniging opgericht door het OCMW van Havelange bestaat 

Deze ve euwe oplossingen uitwerken voor huishoudens die getekend zijn door situaties 
van ove

  

 ren enerzijds in het 

t; 

 

 werk dat de 

Bijstand
individu
isoleme ilt prenten om het 
herhale

De org
videoca
kleding
kennis, 
Recente ng haar activiteiten stopgezet. 

 

sinds de jaren 1980. Deze vereniging houdt maandelijkse vergaderingen met 
gezinnen in moeilijkheden, namelijk gezinnen met overmatige schuldenlast.  

reniging wil ni
rmatige schuldenlast. De doelstellingen van deze vereniging zijn: 

het uitwerken van een waardig levensproject bevorderen waarbij de mensen actoren zijn en
zich losmaken van de gelatenheid tegenover een toekomst zonder perspectief omwille van de 
overmatige schuldenlast; 

professionele sociale actoren bewustmaken en hun actievaardigheid stimule
kader van de macrosociale context die tot situaties van overmatige schuldenlast leidt en 
anderzijds in hun sociaal werk met mensen die door overmatige schuldenlast worden 
opgeslorp

met de betrokken mensen, de professionele sociale actoren en deskundigen, een kritische 
analyse van het wettelijk kader uitvoeren (psychosociale actie, juridische actie, gerechtelijke 
actie), voorstellen tot verbetering van dit kader uitwerken en er de overheid over aanspreken; 

de verschillende activiteitenniveaus structureren door een systeem van opbouw
structurele oorzaken wil aanpakken. 

 aan mensen in moeilijkheden wordt immers gezien als een permanente combinatie tussen 
ele begeleiding en opname in groepsactiviteiten die een einde wil maken aan sociaal 
nt, onderlinge hulp wil ontwikkelen en groepsacties in het geheugen w
n van situaties van opsluiting in overmatige schuldenlast te vermijden. 

anisatie heeft tal van activiteiten ontwikkeld: ontmoetingen met maatschappelijk werkers, 
ssettes, pedagogische instrumenten, “krediet spelenderwijs”, theaterstukken, sociale lening, 
winkel, voorziening om een persoonlijke en professionele balans op te maken, uitwisseling van 
alfabetisering en bijscholing, inschakeling in het arbeidsproces… en sinds 1998 praatgroepen. 
lijk heeft deze verenigi
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4.7.2.2 Consumentenscholen  
alse Gewest schreef een projectoproep uit om consumentenscholen op te richten naar het 
ld van wat er gebeurt in

Het Wa
voorbee  de regio Nord-Pas de Calais in Frankrijk. 

Consum an het dagelijks 
leven. I
mensen 

De doe
ervaring heid te verwerven en hun consumptiekeuzes in de hand te 
houden,
dagelijk
zijn we
nemen a

Momen
dan 2.0

De laatste jaarlijkse evaluatie toonde aan dat het publiek niet enkel mensen met overmatige 
schuldenlast omvat. De scholen helpen mensen bij het afstand nemen van hun levenskeuzes, bij het in 
de hand houden van deze keuzes en bij het ontdekken t het leven nog iets anders in petto houdt dan 
altijd consu schouwd als een teken van 
erkenning n), ma
leven. Het gaat om

De consumentensc e 

Het Waalse gewest overweegt deze preventie-initiatieven te erkennen in het Waals programmadecreet 
(go

 

 

 

entenscholen zijn informatie- en opleidingsgroepen gericht op de problemen v
n deze scholen komt een heterogeen publiek samen maar er wordt voorkeur gegeven aan 
in moeilijkheden. De mensen stellen zich vragen over hun consumptiegedrag. 

lstellingen van deze scholen zijn: consumenten in staat stellen zich te verenigen en hun 
en uit te wisselen, zelfredzaam
 hun rechten en plichten te kennen, concrete resultaten te behalen bij het beheren van het 
s leven, meer zelfvertrouwen te krijgen, zijn kennis aan zijn omgeving te kunnen doorgeven, 
g te kunnen vinden en zich te kunnen richten tot bevoegde instellingen en diensten en deel te 
an het leven in de wijk, kortom, verantwoordelijke en solidaire burgers te zijn. 

teel telt Wallonië 133 erkende en gesubsidieerde consumentenscholen, samen goed voor meer 
00 betrokkenen.  

 da
maar meren. Derhalve wordt consumptie niet langer be

 (bezitte ar als een maatschappelijk verschijnsel dat een rol speelt in het dagelijks 
 werk dat een kritische ingesteldheid aankweekt.  

holen werken ook pedagogische instrumenten uit. Bovendien ontwikkelen sommig
scholen projecten voor onderlinge hulp: samenaankopen of carpoolen zijn twee voorbeelden hiervan. 

edgekeurd maar nog niet gepubliceerd) volgens vast te leggen modaliteiten. 
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 CONCLUSIES  

In het hoofdstuk over de armoede-indicatoren wordt een antwoord gezocht op de vraag of de armoede 

 van het aantal 

 kansen om een toekomst uit te bouwen. 40 % van de Brusselse kinderen 

 
arme en een groep rijke gemeenten, aangezien heel wat gemeenten gemiddeld scoren voor de meeste 

de blijven de armste 
emeenten van het gewest. Ze maakten in de periode 2000-2001 voor een aantal indicatoren een 

positieve evolutie door, maar in 2002 keerde het tij weer. 

Ondanks het toenemende belang van socioprofessionele inschakeling en de uitbouw van de diensten 
oor socioprofessionele inschakeling door de OCMW’s, daalt het aantal steuntrekkers bij de OCMW’s 

niet. De noden inzake begeleiding van mensen die uit de boot vallen in onze maatschappij overstijgt 
de mogelijkheden van de OCMW’s. Voor bepaalde groepen bestaat het fenomeen van 
“bijstandsvallen”. 

De grote Waalse steden Luik en Charleroi maken een nog moeilijkere evolutie door dan het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, terwijl de grote Vlaamse steden Antwerpen en Gent veel beter scoren. 

De OCMW-gegevens zijn moeilijk interpreteerbaar door de veranderingen in de wetgeving en de 
slechte kwaliteit van de gegevens. De verbetering van de gegevensverzameling is noodzakelijk voor 
de kwaliteit van de indicatoren in het armoederapport en voor het armoedebeleid dat zich erop baseert. 

Volstaan de sociale minimumuitkeringen en het leefloon of het equivalent leefloon om de normale 
lasten van een huishouden te kunnen betalen en om dit huishouden in staat te stellen een waardig 
bestaan te leiden? Er bestaan verschillende manieren om de minimumbehoeften te berekenen. De 
verschillende rekenoefeningen tonen duidelijk aan dat de minima onvoldoende zijn. OCMW’s geven 
dan ook extra financiële steun of hulp in natura om de tekorten te compenseren. 

Het gemiddelde inkomen van de Brusselaars ligt lager dan het Belgische gemiddelde, behalve voor de 
10 % rijksten. Toch zijn de minimumuitkeringen in heel het land gelijk.  

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is toegenomen. 

Steeds meer Brusselaars leven met een te laag inkomen om waardig te leven. Na een stabilisering 
van de armoedecijfers eind jaren ‘90, wijzen heel wat indicatoren op een toename
mensen dat in armoede moet leven. We schatten dat het aantal huishoudens dat een leefloon of een 
equivalent leefloon ontvangt tussen 2001 en 2002 steeg met 6,6 %.  

Te veel Brusselaars missen een stabiele job en bijgevolg een menswaardig inkomen dat hen toelaat om 
een toekomst uit te bouwen. Meer dan 1/4 van de Brusselaars leeft in een huishouden zonder betaald 
werk. Dit heeft een belangrijke impact op de andere dimensies van armoede zoals huisvesting, 
onderwijs en gezondheid.  

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het enige gewest waar de bevolking verjongt. De jonge 
bevolking krijgt weinig
leeft in een huishouden zonder betaald werk. 

In 2002 was de helft van de gerechtigden op het leefloon en het equivalent leefloon jonger dan 35 jaar.  

De jongeren zijn in grote mate het slachtoffer van de werkloosheid, bijna 1/3 van de 18-24 jarigen is 
werkloos. Brusselaars tussen 20 en 29 jaar tellen de helft meer laaggeschoolden dan het gemiddelde 
voor België. 

De contrasten tussen de rijkste gemeenten in het zuidoosten en het armste gemeenten in het 
centrum blijven erg groot. Toch wordt het moeilijker om de 19 gemeenten op te delen in een groep

indicatoren. Sint-Jans-Molenbeek krijgt de meeste klappen. Heel wat indicatoren wijzen op een 
toenemende achterstelling in deze gemeente. Sint-Gillis en Sint-Joost-ten-No
g

v
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56 % van de inkomens van de Bru it sociale uitkeringen. Voor de 
eerste 5 decielen zijn de inkomst ker dan de beroepsinkomsten. 
28 % van de Brusselse zelfstandigen zijn arm, in België is dat gemiddeld 18 %. 

 % van de huishoudens meer uitgaven dan 
inkomsten. En toch hebben de Brusselaars, met uitzondering van de 10 % rijksten, gemiddeld minder 

gebaseerd op productie, distributie 
en consumptie. De consumptie van de huishoudens is essentieel om de economie te doen draaien. Geld 

 van overmatige schuldenlast zijn overmatige consumptie, gebrek aan 
inkomsten, bepaalde gebeurtenissen in het leven en breuksituaties, gebrek aan sociale bescherming. 

jker om in zijn dagelijkse behoeften te voorzien. De 
dagelijkse moeilijkheden waarmee armen kampen, vergen heel veel energie. Gebrek aan inkomsten 

den, fiscale schulden, consumentenkredietschulden en schulden aan de sociale 

oudsuitkeringen zijn moeilijk kwantificeer-

g.  

ut hen 

e bijzonder moeilijke 
situaties moeten de armen al hun energie mobiliseren voor deze dagelijkse strijd. 

sselaars komt uit arbeid en 29 % u
en uit sociale uitkeringen belangrij

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben 50

uitgaven dan de Belgen. Brusselaars besteden het grootste deel van hun budget aan huur, energie, 
gezondheidskosten en geneesmiddelen en aan belastingen en taxen.  

De hedendaagse samenleving werkt volgens een economisch model 

is bepalend voor de sociale verhoudingen. Kopen en consumeren worden ervaren als integratiefactoren 
en is bepalend voor de identiteit.  

De belangrijkste oorzaken

Wanneer de inkomsten van de huishoudens beperkt zijn – en dat is het geval bij gerechtigden op een 
vervangingsinkomen – is het almaar moeili

leidt onvermijdelijk tot schuldenlast en overmatige schuldenlast. De index van de consumptieprijzen 
stijgt sneller dan de lonen, vooral bij mensen met de laagste inkomens. Over het algemeen stapelen de 
schulden zich op. De frequentste schulden zijn schulden verbonden aan consumentenkrediet, huur-, 
energie- en waterschulden, schulden voor gezondheidszorg, sociale schulden en onderhoudsschulden, 
vervoersschul
zekerheid. Boetes en interesten verhogen de schulden aanzienlijk. Arme mensen doen vaak een beroep 
op hun netwerk en gaan solidariteitsschulden aan. 

Cijfers over overmatige schuldenlast zijn moeilijk te vinden, vooral voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Er bestaat geen gecentraliseerde statistische informatie. Enkel de consumentenkrediet-
schulden worden duidelijk en volledig geregistreerd dankzij de wet en het bestaan van de Centrale 
voor Kredieten aan Particulieren binnen de Nationale Bank. Huur-, energie- en telefoonschulden en de 
schulden voor gezondheidszorg, verzekeringen en onderh
baar. Statistieken over deze betalingsachterstanden bestaan niet, worden niet gecentraliseerd, of 
worden niet gecommuniceerd door de betrokken instellingen. 

De Brusselaars hebben meer te maken met overmatige schuldenlast dan gemiddeld in België. Het 
profiel van de mensen met overmatige schuldenlast verschilt niet van het profiel van de gemiddelde 
Brusselse bevolkin

De gevolgen van overmatige schuldenlast zijn dramatisch voor heel wat mensen. Hun leven wordt 
bepaald door het ritme van de aflossingstermijnen en de angst voor de deurwaarder. Dit p
psychologisch uit. Hun krappe budget verplicht hen te kiezen voor prioritaire uitgaven. Alle uitgaven 
moeten goed in de hand gehouden worden. De armoede en het eeuwig zoeken naar oplossingen om 
hun situatie van overmatige schuldenlast te ontvluchten, houdt hen voortdurend bezig. Zij voelen zich 
gestigmatiseerd door de houding van de anderen. 

Overmatige schuldenlast is een belangrijke rem op de participatie aan het maatschappelijk leven. Het 
kan leiden tot het in zichzelf gekeerd zijn en tot lichamelijke en geestelijke desocialisering wegens de 
belaging door schuldeisers, kredietbemiddelaars en sommige deurwaarders. Beslagen laten 
psychologische sporen na. Om weerstand te bieden en weg te raken uit dez
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De strijd tegen overmatige schuldenlast wordt op federaal gebied geregeld door verschillende wetten. 
De wet op het consumentenkrediet, goedgekeurd in 1991, werd verschillende keren aanzienlijk 
verbeterd om de nieuwe marktpraktijken (en hun eventuele buitensporigheden) te volgen en de 
consument te beschermen. Het is een moedige wet die de nadruk heeft gelegd op consumenten-

men. Spijtig genoeg is deze wet 
niet van toepassing op mensen van wie het inkomensniveau onvoldoende manoeuvreerruimte laat om 

n met betalingsachterstand. Sinds 2003 registreert de CKP niet 
enkel de consumentenkredietovereenkomsten die niet worden afgelost, maar alle kredietovereen-

oe 

De wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen zal niet toegepast worden zoals 

het gerecht mogelijk. Toch lijkt de 
toegankelijkheid van het gerecht nog niet gewaarborgd binnen een redelijke termijn.  

 en schorsingen van de gaslevering voor huishoudelijk gebruik en de 
waterlevering te voorkomen. Deze maatregelen worden momenteel herzien om ze te verbeteren. 

voor schuldbemiddeling is verplicht. 

e en evaluatie van de 
werking van de diensten voor schuldbemiddeling staan nog in hun kinderschoenen omwille van 

jdsgebrek en gebrek aan middelen. Sinds 2003 krijgen de diensten voor schuldbemiddeling geen 
subsidies meer van de GGC. Het federale niveau kent daarentegen wel subsidies toe voor 
schuldbemiddeling inzake energiefacturen.  

bescherming en niet op bedrijfswinsten. 

De wet betreffende de collectieve schuldenregeling biedt veel mogelijkheden om mensen te helpen 
hun schulden af te lossen en opnieuw tot een normale situatie te ko

hun schulden af te lossen. Dat is het geval voor mensen die leven van een minimumuitkering. 

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) registreert de wanbetalers en de 
consumentenkredietovereenkomste

komsten (op bepaalde voorwaarden). Schuldeisers en kredietbemiddelaars zijn nu verplicht 
inlichtingen in te winnen over de schuldgraad van de betrokkene alvorens hem een nieuw krediet t
te staan. 

Sinds 2003 wordt een belangrijke daling van de kredietovereenkomsten met betalingsachterstand 
waargenomen. Het bestaan van de positieve CKP remde in 2003 de overmatige schuldenlast af door de 
wijziging van de administratieve voorwaarden (mededeling van het rijksregisternummer van de 
kredietnemers en verkorting van de inschrijvingstermijn voor geregulariseerde kredieten).  

De wet tot instelling van een basis-bankdienst is nu van kracht. Deze wet stelt de 
minimumdienstverlening open voor iedereen. Het is een essentieel instrument om het budget van 
mensen te beheren. Toch deze lijkt dienst maar weinig te worden gebruikt. 

oorspronkelijk gedacht. Enkel de recuperatie van het alimentatiegeld blijft overeind. De moeders 
moeten de bestaande procedure blijven volgen, namelijk naar het OCMW stappen om een voorschot 
op het alimentatiegeld te vragen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel had de financiële toestand van heel 
wat eenoudergezinnen kunnen verbeteren. 

Mensen die in armoede leven, hebben net als elke andere burger het recht om te worden verdedigd. 
Een recente wetswijziging maakt een betere toegang tot 

In het BHG werden wettelijke bepalingen goedgekeurd om de levering van een minimumhoeveelheid 
energie te verzekeren

Sommige gemeenten kennen steun toe aan bepaalde groepen mensen. 

Om de mensen van hun overmatige schuldenlast af te helpen, hebben de drie bevoegde 
voogdijoverheden voor bijstand aan personen in het BHG bij ordonnantie of bij decreet de 
modaliteiten bepaald voor de erkenning van de openbare (OCMW’s) en private diensten voor 
schuldbemiddeling. De erkenning van de diensten 

Naast de 19 OCMW’s die ambtshalve erkend zijn, worden er 11 private diensten voor deze opdracht 
erkend. De private diensten en de diensten van de OCMW’s leveren opmerkelijk goed werk inzake 
informatieverstrekking, begeleiding en bemiddeling. De diensten worden echter overstelpt met 
aanvragen en hebben een tekort aan financiële, menselijke en logistieke middelen. De 
werkomstandigheden zijn niet optimaal. Het interventiemodel is curatief. Preventi

ti
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Heel wat sociale diensten in het BHG doen aan schuldbemiddeling zonder erkenning als dienst voor 
schuldbemiddeling. Ze treden enkel op in het kader van budgetbegeleiding. 

GREPA, het ondersteuningscentrum voor de schuldbemiddelingsdiensten, wordt sinds 2003 
gesubsidieerd door de GGC. Dit centrum heeft de opdracht overleg te organiseren tussen de openbare 
en private diensten voor schuldbemiddeling en naast de administratieve, juridische en economische 

en van 
dialooggroepen, microkrediet en sociale leningen, consumentenscholen. 

informatie ook de kwantitatieve gegevens en informatie over opleiding te centraliseren.  

De voorbeelden van “good practices” kunnen aanleiding geven tot interessante acties in de strijd tegen 
overmatige schuldenlast: preventie-instrumenten en ervaringen met groepswerk, ervaring

Het volgende hoofdstuk bevat voorstellen voor acties in de strijd tegen het gebrek aan inkomsten en de 
overmatige schuldenlast van de Brusselaars.  
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 VOORSTELLEN VAN HET OBSERVATORIUM 
VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 

Een eerste reeks voorstellen is gebaseerd op het hoofdstuk over armoede-indicatoren en werd 
geformuleerd door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.  

Een tweede reeks volgt uit de evaluatie van het probleem van schulden en een te laag inkomen. 
Deze voorstellen werden in samenwerking met verschillende betrokken openbare en private 
organisaties en met betrokken personen opgesteld.  

 

11..  VVOOOORRSSTTEELLLLEENN  GGEEBBAASSEEEERRDD  OOPP  DDEE  AANNAALLYYSSEE  VVAANN  DDEE  AARRMMOOEEDDEE--
IINNDDIICCAATTOORREENN  

11..11  GGEEGGEEVVEENNSSVVEERRZZAAMMEELLIINNGG  TTEERR  OONNDDEERRSSTTEEUUNNIINNGG  VVAANN  HHEETT  BBEELLEEIIDD    

In elk armoederapport komen we tot de conclusie dat er heel wat schort aan de beschikbaarheid en de 
kwaliteit van de gegevens om de evolutie van de armoede te meten. De situatie verbetert er niet op. 
Daarom formuleren we een aantal voorstellen om 

• de kwaliteit van de gegevens te verbeteren 

• de diensten die de gegevens moeten verzamelen en de samenwerking tussen deze 
diensten te versterken over de verschillende bevoegdheidsgrenzen heen  

• een lange termijnvisie inzake gegevensverzameling te ontwikkelen 

 

1. Een verbetering van de signalementskaart doorvoeren, voortbouwend op de positieve 
dynamiek van de haalbaarheidsstudie ter verbetering van de armoede-indicatoren voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit vraagt de permanente samenwerking tussen het Verenigd 
College, de OCMW’s en het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. De verbetering via 
de piste van de “primaire tabel” heeft als voordeel dat ze in de eerste plaats de interne werking 
van de OCMW’s ondersteunt en als “nevenproduct” gegevens voor het armoederapport 
produceert die meer mogelijkheden bieden om de evolutie van de armoede te begrijpen. 

2. Een permanente overleggroep organiseren met vertegenwoordigers uit de verschillende 
OCMW’s en het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn voor de interpretatie van de 
OCMW-gegevens voor het armoederapport. 

3. De OCMW’s de middelen en mankracht geven om hun informaticatoepassingen te beheersen 
en er zoveel mogelijk nut uit te halen. 

4. De ordonnantie van 8 juni 2000 betreffende het Brusselse armoederapport herzien om tot een 
realistische timing van de verschillende stappen te komen. De aanpassing gebeurt best na 
evaluatie van het huidige functioneren en in overleg met de verschillende partners: het 
Verenigd College, het parlement, de OCMW’s, de gemeenten, de betrokken personen en 
organisaties en het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. 

5. Aangezien een gegevensverzameling met financiële consequenties beter wordt uitgevoerd is 
het wenselijk de subsidiëring van de OCMW’s te koppelen aan de gegevensverzameling voor 
het armoederapport zoals vroeger het geval was voor de toelage van het Bijzonder Fonds. 
Deze gegevens mogen niet beperkt worden tot het leefloon en het equivalent leefloon. 
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6 n 

• mee jn. In eerste 

7. Het Brusselse beleid inzake statistiek niet loskoppelen van wat er gebeurt in de rest van het 
land en in Europa, maar profiteren van de dynamiek die elders wordt ontwikkeld. 

8. jecten evenveel 
t gecreëerd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als voor de andere 

gewesten. 

De p k Gewest permanent 

. De Dienst Studie en Statistiek van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voldoende mensen e
middelen geven zodat ze 

r basisgegevens kan verzamelen die ook voor het armoedebeleid nuttig zi
instantie is een voldoende grote steekproef voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de 
Europese SILC (survey on income and living conditions) aangewezen. 

• overleg tussen de verschillende observatoria kan organiseren. 

• een coördinerende rol kan spelen in het Brusselse beleid inzake onderzoek en statistiek. 

Solidariteit afdwingen van de andere overheden zodat bij federale statistiekpro
meerwaarde word

9. rijs en de kwaliteit van álle woningen in het Brussels Hoofdstedelij
opvolgen. 

11..22  DDEE  SSTTRRIIJJDD  TTEEGGEENN  DDEE  AARRMMOOEEDDEE  

10. Een o in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
aan d  uitwerkt voor de strijd tegen de armoede 
en d o

11. Het Bru het Nationaal 
Act l

12. Strijd tegen de slechte huisvesting verder zetten (zie vorig armoederapport). 

14. 

15. 

 

22..  VV

 c ördinerend minister voor armoedebeleid 
dui en, die samen met al zijn collega’s een plan
at ok uitvoert. 

sselse armoedebeleidsplan eventueel koppelen aan het Brusselse luik in 
iep an voor Sociale Inclusie, waarvoor reeds een coördinatie bestaat. 

13. Overleg organiseren tussen de 4 Brusselse overheden en de Franse en de Vlaamse 
Gemeenschap om een ambitieus plan voor het Brusselse onderwijs uit te werken. 

De transparantie van de procedures voor de erkenning van buitenlandse diploma’s verhogen 
en de behandelingstermijn voor de dossiers inkorten zodat de aanvragers zich zo snel mogelijk 
kunnen inschrijven voor de vereiste cursus om de diploma-equivalentie te verkrijgen. 

De strijd tegen de werkloosheid opdrijven. 

16. Discriminatie bij tewerkstelling van allochtone jongeren bestrijden. 

 

OOOORRSSTTEELLLLEENN  GGEEBBAASSEEEERRDD  OOPP  DDEE  EEVVAALLUUAATTIIEE  VVAANN  HHEETT  TTHHEEMMAA  SSCCHHUULLDDEENN  EEN
 

N  
EEEENN  TTEE  LLAAAAGG  IINNKKOOMMEENN 

22..11  MMAAAATTSSCCHHAAPPPPEELLIIJJKKEE  DDIIEENNSSTTVVEERRLLEENNIINNGG  

17. 

Alle
momen
een waa
toe zod che 

De sociale minima verhogen tot het wettelijk bedrag dat overeenstemt met de bedragen die 
niet voor beslag vatbaar zijn. 

 actoren en de wetenschappelijke methodes om de behoeften te berekenen wijzen erop dat de 
teel toegekende sociale minima niet volstaan voor een koopkracht die het mogelijk maakt 
rdig leven te leiden. De OCMW’s kennen trouwens extra financiële steun of hulp in natura 

at de mensen sommige uitgaven kunnen betalen. Het gaat om medische en farmaceutis
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verz
maaltijden, pro Deo advocaten, installatiepremie, cultuurcheques, studiebeurzen, kosten voor de 
opening van energiemeters, enz. Deze steunmaatregelen maken het voorwerp uit van de specifieke 
bevoegd d

De parleme atiek van het 
gebrek aan inkomsten duidelijk aan, het probleem werd echter nog niet opgelost. De wet op de 
maatsch p

18. 

Om
minimu ofwel meer 
belastingvrijstelling toekennen.  

19. 

De ene component zou de bestaansmiddelen bevatten en de andere een begrensd bedrag voor 
huu
wordt in andere landen toegepast. In België kunnen zo mogelijke discriminaties tegenover 
Brusselaars worden vermeden omdat in het BHG de huurkosten vaak en ruimschoots een derde 

In v
huur rec
moet aa . Andere diensten zijn voorstanders van het toekennen van huursubsidie 
die onlosmakelijk verbonden is met een controle van de huurprijzen en de kwaliteit van de woning en 
dit 

20. Financiële steun toekennen voor verplichte verplaatsingen. 

Transport naar het OCMW wanneer de woonplaats in een andere gemeente of een andere stad gelegen 
is, 
worden Elk OCMW 
zou de onvermijdelijke verplaatsingen stelselmatig ten laste moeten nemen.  

21. 

Deze cheques zijn geen beloning maar een recht op toegang tot cultuur, dat deel uitmaakt van de 
eco  cultuurcheques worden gesubsidieerd door de 
gem

orging, abonnementen voor het openbaar vervoer, kinderopvang, schoolmaaltijden, sociale 

he en van elk OCMW.  

ntaire aanbevelingen van 1994-1996-1998 en 2001 snijden de problem

ap elijke integratie gaf geen antwoord. 

De belastingen op de lage lonen verminderen. 

 de werkloosheidsvallen en het kleine financiële surplus van sommige banen ten opzichte van de 
muitkeringen te vermijden, moet men ofwel de laagste lonen verhogen, 

Het leefloon/equivalent leefloon opsplitsen in twee componenten. 

rkosten (energie niet meegerekend), aangepast aan de Brusselse woningmarkt. Deze methode 

van de inkomsten overstijgen. 

erband met het budgetbeheer stellen enkele diensten voor dat het OCMW in sommige gevallen de 
htstreeks aan de eigenaar betaalt. Dit houdt wel gevaar tot deresponsabilisering in. De woning 
n de normen voldoen

om een parallelle verhoging van de huren te vermijden. 

naar medische raadplegingen gaan, enz. kan veel kosten. Op dit ogenblik kunnen deze kosten 
 gedekt door de financiële steun waarover elk OCMW autonoom kan beslissen. 

Onbeperkt cultuurcheques verdelen volgens Artikel 27. 

nomische en sociale rechten van elke burger. De
eenschapsoverheden en door de federale overheid. 

22..22  SSOOCCIIAALLEE  ZZEEKKEERRHHEEIIDD  

22. e sociale minima in de sociale zekerheid verhogen tot het wettelijk bedrag niet voor beslag 

23. De ongelijkheden tussen mannen en vrouwen wegwerken door het statuut van samenwonende 
te sc

Voo
nog
worden uitkeringen worden toegekend omdat zij vaak het statuut van 

ie 
n. 

 D
vatbaar is. Zie voorstel 1. 

hrappen. 

r de OCMW-uitkeringen bestaat dit statuut niet meer, maar in de stelsels van de sociale zekerheid 
 altijd. Mannen en vrouwen betalen dezelfde bijdragen aan sociale zekerheid, maar vrouwen 

 gediscrimineerd wanneer er 
samenwonende hebben (zie Rapport over de staat van de armoede 2000).  

Bovendien belemmert dit statuut de solidariteit tussen mensen, gezinnen en groepen. Mensen d
onderdak verlenen aan anderen krijgen het statuut samenwonende en dus minder financiële middele
Dezelfde situatie doet zich voor wanneer mensen een woning delen om de kosten te verminderen.  
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22..33  OORRGGAANNIISSAATTIIEE  VVAANN  DDEE  SSOOCCIIAALLEE  DDIIEENNSSTTEENN  IINN  HHEETT  AALLGGEEMMEEEENN  

- Extra maatschappelijk werkers in dienst nemen maakt het mogelijk de werklast over verschillende 
al 
en 

- ieve opdracht vervullen in plaats van al hun 
energie in het curatieve te steken. 

- De bij- en nascholing van het personeel van de diensten richten op het onthaal en de billijke 
ensen. 

ld 
an 

an de openbare en private sociale diensten verbeteren. 

- behouden voor de 

atregelen verbeteren, de 
s tussen de OCMW’s coördineren. 

noden van de klanten aangepaste juridische kennis. Een gewestelijke dienst “à la carte” kan worden 
ikkeld o de erkende juridische dienst.  

Thuislozen vragen uitdrukkelijk de oprichting van deze luister- en begeleidingsruimtes, “die je er weer 
bov
alle ma n de openbare diensten, overstelpt zijn met werk, is het moeilijk 

Sommige verenigingen denken dat de OCMW’s straathoekwerkers nodig hebben omdat de huidige 

sen 

24. De OCMW’s subsidiëren om meer maatschappelijk werkers in dienst te nemen. 

mensen te verdelen. Zo kunnen zij over meer tijd per geholpen persoon beschikken, het aant
dossiers per maatschappelijk werker kan worden beperkt en de kwaliteit van het luisteren word
verbeterd.  

De maatschappelijk werkers kunnen een prevent

25. Bij- en nascholing organiseren voor het personeel van de openbare diensten. 

behandeling van alle burgers, op respectvolle relaties en respect voor m

- De maatschappelijk werkers begeleiden, opleiden en superviseren zodat het omgaan met gewe
deel uitmaakt van de globale strijd tegen alle vormen van uitsluiting (zie Rapport over de staat v
de armoede 2000).  

26. De opvangstructuren v

- Lokalen voorzien die de vertrouwelijkheid van de gesprekken verzekeren in alle sociale diensten, 
zowel openbare als private. 

- Het onthaal van de mensen verbeteren: de ruimtes verfraaien, ze voorzien van een speelhoek voor  
kinderen, informatiehoeken, ontspanningsvoorzieningen, enz. 

Werken met afspraken om wachtrijen te vermijden en een sociaal spreekuur 
mensen die om één af andere reden geen afspraak konden maken. 

- Opvang voorzien voor mensen die zich tot het OCMW wenden op een moment dat  de 
maatschappelijk werker waarmee zij gewoonlijk werken afwezig is. 

27. De informatieverstrekking over de verschillende sociale steunma
procedures voor de toekenning harmoniseren en de actie

28. De bestaande plaatsen voor juridisch advies subsidiëren zodat de maatschappelijk werkers er 
onmiddellijk toegang tot hebben. 

De maatschappelijk werkers hebben onvoldoende bijgewerkte, onmiddellijk toegankelijke en aan de 

ontw p basis van een bestaan

29. Structuren in het leven roepen “waar men gewoon maar luistert”. 

enop kunnen helpen”. Tijd om te luisteren is tijd die fundamenteel is voor de hulprelatie. Omdat 
atschappelijk werkers, vooral i

een positieve dialoog gebaseerd op vertrouwen op gang te brengen. De tijd om te luisteren wordt 
ingekort om te voldoen aan rendementseisen. 

30. Het straathoekwerk ontwikkelen.  

administratie te veel angst inboezemt. Het kan een manier zijn om contacten aan te knopen met het 
terrein en de mythes rond OCMW’s als log administratief systeem weg te werken. Andere 
verenigingen denken dat het precies de opdracht van de straathoekwerkers is de brug te vormen tus
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thuislozen en sociale instellingen en de thuislozen te stimuleren een beroep te doen op de bestaande 
structuren en diensten. 

31. Meer dialoogruimtes voorzien en na een proefperiode de ruimtes structureel subsidiëren. 

Ver
gep

- Voor thuislozen “om zich gerespecteerd te voelen”, want de straatbewoners lijden het meest onder 

van de voorstellen uitgewerkt door de studie van Andrea Rea 
over het thuislozenbeleid. Het voorstel wordt vandaag geconcretiseerd door een samenwerking 

32. De toegang tot de gezondheidszorg verbeteren. 

De 

- haar acties te coördineren en netwerken met de sociale diensten te bevorderen en 

- de vestiging van huisartsen in arme wijken aan te moedigen. 

gsorganisaties valoriseren.  

con appelijk werker of door een andere 
persoon naar hun keuze. 

Ind ebruikersorganisaties (zoals de 
verenigingen waar armen het woord nemen of zelfhulporganisaties)  voelen de betrokkenen zich beter 

maa

22..44  

schillende verenigingen zijn vragende partij voor dialoogruimtes zoals ze in dit rapport worden 
resenteerd als voorbeeld van “een goede praktijk”.  

het gebrek aan respect. Deze ruimtes moeten worden bestendigd door voldoende regelgevende en 
budgettaire middelen. Dat is een 

tussen vzw Hoeksteen en Article 23 (Espace social Télé Service vzw). 

- Voor personen met overmatige schuldenlast opdat hun ervaring zou kunnen dienen voor anderen. 

eerstelijnsgezondheidszorg ondersteunen door haar in staat te stellen:  

33. Het werk van  begeleidin

De openbare diensten boezemen om verschillende redenen angst in. Almaar meer mensen vermijden 
tact met deze diensten en laten zich bijstaan door een maatsch

ien het begeleiden van mensen kan worden gevaloriseerd binnen g

beschermd tegen de administratie of het OCMW. Dat maakt het mogelijk de spanning tussen 
tschappelijk werkers en betrokkenen te verminderen. 

OORRGGAANNIISSAATTIIEE  EENN  WWEERRKKWWIIJJZZEE  VVAANN  DDEE  DDIIEENNSSTTEENN  VVOOOORR  SSCCHHUULLDDBBEEMMIIDDDDEELLIINNGG    

34. Een gratis gewestelijke telefoonlijn voor advies “SOS overmatige schuldenlast” openen om de 

35. Specifieke spreekuren voor schuldbemiddeling organiseren die een snel contact bevorderen en 

n. 

: 

- te stellen voor de maatschappelijk werker, de jurist en de 
administratief medewerker om hun efficiëntie te optimaliseren en hen te coördineren; 

diensten voor schuldbemiddeling te ontlasten van de loutere informatievragen.  

bemand worden door positief ingesteld personeel. Hierdoor wordt het mogelijk een eerste 
balans op te maken, de situatie te verduidelijken en mensen in te lichten. De doelstelling is de 
drempel tot de diensten voor schuldbemiddeling te verlage

36. De teams van de diensten voor schuldbemiddeling versterken door

- een administratief medewerker in dienst te nemen om de specifieke vaardigheden van elke 
medewerker en de doeltreffendheid van elke functie te benutten; 

- stelselmatig een beroep te doen op de medewerking van een jurist die uitsluitend voor de 
bemiddelingsdienst werkt; 

een duidelijke functiebeschrijving op 

- een financieel deskundige gericht laten mee te werken; 
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- partnerschappen met advocaten te sluiten voor de gevallen waarin het werk van een derde 
noodzakelijk is en hiervoor de pro Deo te gebruiken. 

 of subsidies in andere budgettaire enveloppen 
en daardoor veel tijd en energie verliezen. De afwezigheid van subsidiëring uitgaande van de 

m
wer

he code) en de rol van de 
minnelijke bemiddeling door erkende diensten versterken. 

39. Personeel, kantoren en de nodige uitrusting voorzien om de kwaliteit van de diensten en hun 

W’s en de sociale diensten 

- om het aantal diensten dat budgetbegeleiding verricht te verhogen;  

- matige schuldenlast.  

37. De erkende diensten voor schuldbemiddeling subsidiëren en  nieuwe oprichten. 

De werking van de private diensten (lonen en werkingskosten) stelt momenteel problemen omdat de 
diensten op zoek moeten naar eigen financiële middelen

Ge eenschapscommissies of de Vlaamse Gemeenschap is een miskenning van het belang van dit 
k ten voordele van de bevolking. 

38. Het begrip schuldbemiddeling uitbreiden tot de huidige praktijk van de diensten voor 
schuldbemiddeling (zie voorstel van GREPA in zijn deontologisc

geloofwaardigheid te garanderen. 

40. Synergieën uitwerken tussen OCMW’s onderling en tussen OCM
van de eerste lijn: 

voor de psychologische begeleiding van mensen met over

22..55  PPRREEVVEENNTTIIEE  

g, door campagnes, brochures, enz. 

ren: bewustmakingscampagnes, vormings-
activiteiten in scholen, vademecum voor de persoon met overmatige schuldenlast, enz.;  

- een team opgeleid voor preventieactiviteiten gericht op volwassenen en kinderen samenstellen, dat 

- het organiseren van consumentenvergaderingen om aan te leren hoe je een budget beter beheert en 

beh

- het  verdediging van de consument, 
zowel op macroniveau als op gewestelijk en lokaal vlak.  

43. Preventieacties subsidiëren.  

enen (individueel en in gezins-
verband geld beheren, uitgaven in evenwicht leren houden) en in de leerprogramma’s op 

hnieken, enz. 

 bestuderen 
n. 

46. Goede praktijken evalueren en promoten. 

41. Het publiek bewustmaken van het bestaan en de werking van de diensten voor 
schuldbemiddelin

42. De gewestelijke overheid en de gemeenschapsoverheden aanzetten tot het ontwikkelen van 
een preventiebeleid:  

- het uitwerken van preventie-instrumenten bevorde

kan optreden op vraag van sociale diensten en scholen;  

hoe je afstand kan nemen van reclame en om aan bewustmaking te doen van de natuurlijke 
oeften en de middelen om daarin te voorzien;  

organiseren van opleidingen, informatiesessies en sessies ter

44. De preventie in de opleidingscycli van volwassenen veralgem

school, ongeacht het onderwijstype of de opties: cursus sociale zekerheid, budgetbeheer en 
kritiek op de handelstec

45. Kiezen voor een opvolging op lange termijn: netwerking ontwikkelen inzake de sociale 
begeleiding van mensen om elke nieuwe overmatige schuldenlast te voorkomen en
hoe je het gedrag van mensen eventueel kunt wijzige
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47. Bij alle sociale uitkeringen onmiddellijk voldoende belastingen afhouden. 

Sociale uitkeringen worden onderworpen aan de belastingen, net zoals de andere inkomsten. Het 
bedrag van deze belasting voorspellen en het kunnen sparen tot op het moment waarop de belasting 
wordt gevorderd, stelt problemen voor mensen met een krap budget. Indien de afhoudingen aan de 
bron gebeuren, komt dat probleem minder voor. 

22..66  RREECCHHTTSSHHUULLPP    

49. De financiële middelen voor de diensten voor rechtshulp en voor het gerecht in het algemeen 

- spreekuren voor eerstelijnsrechtshulp te organiseren;  

- de financiering van een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen: bij- en nascholing, 
databanken en andere synergieën tussen diensten voor rechtshulp; 

- de nodige menselijke en materiële middelen nodig voor de diensten voor rechtshulp te verhogen 

de vrijwillige advocaten van de tweede lijn; 

- 

50.  

angsvoorwaarden. 

48. De drempels voor gedeeltelijke of volledig kosteloze toegang wegwerken om iedereen 
daadwerkelijk toegang te geven tot het gerecht.  

verhogen om: 

en een timing voor het invoeren van deze middelen te voorzien;  

- te zorgen voor een aangepast ereloon voor 

de juridische diensten die in samenwerkingsverband werken te subsidiëren.  

Door harmonisering komen tot slechts één procedure voor het verkrijgen van rechtshulp
(bijstand van een advocaat) en rechtsbijstand (dekking van de gerechtskosten), net zoals dat 
gebeurde voor de toeg

22..77  FFEEDDEERRAAAALL  BBEELLEEIIDD  TTEERR  BBEESSTTRRIIJJDDIINNGG  VVAANN  OOVVEERRMMAATTIIGGEE  SSCCHHUULLDDEENNLLAASSTT  

51. Evolueren naar het echt rekening houden met de situatie van onvermogendheid.  

- et een oplossing zijn een moratorium te 
voorzien totdat de persoon beterschap vertoont, net als de mogelijkheid voor de aanvrager om een 

- ekennen die hen in staat stellen de deadlines te 
respecteren, moet het onderzoek van het verzoekschrift uitsluitend gewijd zijn aan de conformiteit 

- Het is van wezenlijk belang de structurele onvermogendheid te erkennen die voortvloeit uit 
 een verklaring afgeleverd door de diensten voor schuld-

bemiddeling.  

- De 
invo

- Een echte controle op deurwaarders invoeren om te strijden tegen rechtsmisbruiken.  

- Een
sch

- e betwisten, vergemakkelijken.  

In het kader van de collectieve schuldenregeling zou h

nieuwe vordering tot collectieve schuldenregeling in te stellen.  

Om aan de rechtbanken de middelen te kunnen to

van de gevraagde informatie.  

onvoldoende inkomsten dankzij

gerechtsdeurwaarders integreren in het toepassingsgebied van de wet op de minnelijke 
rdering van schulden. 

 protocolakkoord uitwerken rond een werkmethodiek tussen deurwaarders en diensten voor 
uldbemiddeling.  

De mogelijkheid om een onrechtmatig beslag t
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- Een wettelijk arsenaal invoeren in de strijd tegen morele belaging door schuldeisers en 
deurwaarders en regels uitvaardigen zodat schuldeisers en deurwaarders de klanten minder 

- Een “Observatorium voor Reclame” oprichten om de ontwikkeling van de praktijken op te volgen, 
jziging - om de misbruiken te bestrijden. In het openbaar vervoer in het 

BHG wordt nog steeds reclame gemaakt voor hergroepering van kredieten terwijl dit intussen 

52. De aansprakelijkheid van de belastingsontvanger beperken. 

Momenteel streven belastingsontvangers tegen elke prijs naar de invordering van de schuld aangezien 
zij op hun goederen aansprakelijk zijn. Een systeem van “herverdeling” zou kunnen worden ingevoerd 

de OCMW’s.  

- Alle sociale minima moeten onvatbaar zijn voor beslag, ook wanneer de alimentatieplicht niet 

h te nemen en worden de kosten 
op de OCMW’s afgewenteld. 

- De lijst met goederen die onvatbaar zijn voor beslag moet worden aangepast aan de huidige 

- 
onb
ges

Ener

- n te verlagen 
voor een consumptievolume dat overeenstemt met de basisbehoeften. Op de consumptie hoger dan 

- en door de consumenten goed te 
informeren, door de handelspraktijken te bewaken, door de verplichtingen van openbare 

e en gewestelijke overheden. 

- ire en progressieve tarifering in te voeren. 

- Door de leesbaarheid van de energiefacturen te verbeteren. 

55. De Dienst voor Alimentatievorderingen haar oorspronkelijke doelstellingen teruggeven, 

 naar de inkomens van het huishouden te verplichten. Tegelijk is het nodig  
schuldenaars met betalingsmoeilijkheden te begeleiden. 

hardnekkig kunnen lastigvallen. 

- De interesten en deurwaarderskosten beperken tot 3 of 5 % van de aanvangsschuld. 

- Een gedragscode opleggen aan de reclamebureaus. 

- vooral bij elke wetswi

verboden is bij wet. 

zoals dat bestaat voor de ontvangers van de gemeenten en 

53. De lijst met goederen die niet vatbaar zijn voor beslag aanpassen aan de realiteit. 

wordt nagekomen. Het is een zaak van menselijke waardigheid. In de huidige regeling hoeft de 
insolvente alimentatieplichtige geen verantwoordelijkheid op zic

“levensnormen”. 

Om “dubbele beslagen” te vermijden, moet er een wetsontwerp worden goedgekeurd over de 
eslagbaarheid van de voorziene bedragen wanneer deze bedragen op een bankrekening worden 
tort. 

54. gie en water als levensnoodzakelijke behoeften beschouwen 

Door de BTW op gas en elektriciteit zoals voor andere levensnoodzakelijke goedere

dit volume zou een ander BTW-tarief van toepassing kunnen zijn.  

Door de liberalisering van de sector zorgvuldig voor te bereid

dienstverlening te behouden en te waken over hun financiering (sociale tarieven, 
minimumlevering, enz.) en over de kwaliteit van de dienstverlening aan particuliere huishoudens 
en dit in overleg met de federal

- Door de huishoudelijke wanbetalers te groeperen bij één enkele openbare operator. 

Door een solida

- Door een zelfstandige openbare instelling van de sector aan te wijzen als standaardleverancier. 

namelijk het uitbetalen van niet-betaalde onderhoudsuitkeringen, zonder bij de aanvraag een 
sociaal onderzoek
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56. De gehuwde echtgenoot beschermen door de bescherming van zijn inkomsten uit te breiden in 
het kader van het wettelijk stelsel en bij scheiding. Hij wordt aansprakelijk gesteld voor de 
schulden van zijn echtgenoot en kan zelfs tijdens de duur van de scheiding worden beslagen 
en wel tot aan de officiële inschrijving. Momenteel is enkel de echtgenoot gehuwd onder een 

tellingen voor microkrediet erkennen om de 

22..88  

stelsel van scheiding van goederen beschermd.  

57. Offertes voor microkrediet bevorderen en ins
meest kwetsbare mensen tegen elk misbruik te beschermen. 

GGEEWWEESSTTEELLIIJJKK  BBEELLEEIIDD  TTEERR  BBEESSTTRRIIJJDDIINNGG  VVAANN  OOVVEERRMMAATTIIGGEE  SSCCHHUULLDDEENNLLAASSTT  

estelijk sociaal beleid ontwikkelen inzake huisvesting en energielevering (zie 

or gezinnen onder budget-
 het gedeelte 

n inzake huisvesting. 

uur vragen op basis de normen van de huisvestingscode. 

22..99  

58. Een passend gew
achtste armoederapport). 

59. Het sociaal tarief voor het openbaar vervoer uitbreiden tot gerechtigden op minimum-
uitkeringen en werknemers met lage lonen. 

60. De vrijstelling van de gewestelijke belasting uitbreiden vo
begeleiding en voor huishoudens met inkomsten lager dan het bedrag gelijk aan
dat niet voor beslag vatbaar is. 

61. Het telefoonabonnement goedkoper maken en de telefoonfacturen voorzien van een 
gedetailleerd overzicht.  

62. De gemeenten ondersteune

- De nadruk leggen op de mogelijkheden van de gemeenten om te onderhandelen met eigenaars die 
overdreven veel h

- De actie van de gemeenten inzake huisvesting ondersteunen: strijd tegen ongezondheid, uitoefenen 
van het recht op sociaal beheer, kadaster van gemeentelijke acties terzake, enz. 

GGEEMMEEEENNTTEELLIIJJKK  BBEELLEEIIDD  TTEERR  BBEESSTTRRIIJJDDIINNGG  VVAANN  OOVVEERRMMAATTIIGGEE  SSCCHHUULLDDEENNLLAASSTT  

- 
met het 

- 

- 
g ervan en de voorzieningen van de 

wijk. 

63. De verplichte rol van de gemeenten op huisvestingsgebied bepalen.  

Elke gemeente een ondersteuningsdienst “Huisvesting” oprichten belast met het verstrekken van 
voldoende juridische informatie aan de sociale partners en aan de burgers en belast 
coördineren van de werking van de OCMW’s en de andere sociale diensten terzake. 

Een voorbeeld nemen aan de goede praktijken zoals de ervaring van de gemeente Etterbeek. 

Zich baseren op de studies van een Observatorium voor de Huisvesting voor het vaststellen van de 
huur: aangepast aan de kwaliteit van de woning, de uitrustin

22.   VVEERREEEENNVVOOUUDDIIGGIINNGG  VVAANN  DDEE  WWEETTTTEENN  EENN  PPRROOCCEED.1100 DUURREESS  

 en een toegankelijke taal gebruiken in 
 gemeenten, vonnissen, teksten van 

66. 

67. Het oprichten van een ombudsfunctie veralgemenen in alle openbare administraties. 

64. De procedures vereenvoudigen in alle hulpvoorzieningen. 

65. De informatieverstrekking aan de gebruikers verbeteren
alle officiële documenten (administratieve akten van
deurwaarders, advocaten, schuldeisers). 

Alle officiële administratieve documenten voor het samenstellen van dossiers vrijstellen van 
zegelkosten.  
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68. De ambtenaren vormen in menselijke contacten met de bevolking.  

EVVAALLUUAATTIIEE  

69.  (en subsidiëren) wat zijn functie voor het 
informeren, coördineren en evalueren van de diensten voor schuldbemiddeling betreft.  

70. t gegevens over de overmatige 
schuldenlast van de Brusselaars te verzamelen, te verwerken en te verspreiden, zowel op 
kwa

Dit 
en om het sociaal beleid te kunnen baseren op betrouwbare gegevens. Dit systeem voor databeheer is 
ook nodig om mensen met overmatige schuldenlast goed te kunnen begeleiden, om een overzicht van 
de s

Dit doeltreffende instrument moet worden uitgewerkt in overleg met de betrokken diensten en 
inst

 

 

De ondersteuningsdienst (GREPA) ontwikkelen

22..1111  E

De ondersteuningsdienst (GREPA) uitrusten om permanen

ntitatief als op kwalitatief gebied. 

instrument is essentieel om de kennis over deze problematiek en de evolutie ervan te ontwikkelen 

ituatie te krijgen en een aanzuiveringsregeling voor de schulden op te stellen. 

ellingen en moet structureel worden gefinancierd. 
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 WOORDENLIJST  

Actieve bevolking: bevolking op beroepsactieve 
leef

Population active: population en âge de travailler, 
tijd, namelijk van 15 tot 64 jaar soit de 15 à 64 ans 

Activiteitsgraad: de verhouding tussen de 
bero
beroeps
2003, p.

Taux d’activité: le rapport entre la population au 
epsbevolking en de totale bevolking op 

actieve leeftijd (15-64 jaar) (BGDA, 
43) 

travail et la population totale en âge de travailler 
(15-64 ans) (ORBEM, 2003, p.43) 

Art. 60 § 7 en art.61: artikels van de organieke 
wet van de OCMW’s van 8 juli 1976 waardoor 
het OCMW tewerkstelling aanbiedt bij binnen 
haar administratie, binnen een andere openbare 

Art.60 §7 et 61: articles de la loi organique des 
CPAS du 8 juillet 1976 par lesquels un CPAS met 
des personnes aidées au travail dans son 
administration, dans une autre

administratie of in een organisatie met openbaar 

 brengen met de sociale zekerheid. 

 administration 
publique ou un établissement d’utilité publique, 

 leur donner une expérience professionnelle et 
les mettre en règle pour pouvoir accéder aux 
allocations de chômage. 

nut, een privé-persoon of private organisatie om 
mensen werkervaring te laten opdoen en in orde 

une personne privée ou un organisme privé, afin 
de

te

BBP: Bruto Binnenlands product PIB: produit intérieur brut 

BGDA: Brusselse Gewestelijke Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling 

ORBEM: Office régional bruxellois de l’emploi 

BGHM: Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij. 

SLRB: Société du Logement de la Région 
bruxelloise 

BHG: Brussels Hoofdstedelijk Gewest RBC: Région de Bruxelles-Capitale 

BM: bestaansminimum MM: minimex : le minimum de moyens 
d’existence 

BOGW: Observatorium voor Gezondheid en 
Welzijn van Brussel-Hoofdstad 

OBSS: Observatoire de la Santé et du Social de 
Bruxelles-Capitale 

BS: Belgisch staatsblad MB: moniteur belge 

BVK: Beroepsvereniging van het krediet UPC: Union professionnelle du crédit 

CASG: Centres d'action sociale globale 
(erkenning door de Cocof, vergelijkbaar met 
CAW) 

CASG: Centres d'action sociale globale 
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Signalementskaarten van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2001 

Gegevens opgenomen in december 2001 

1

Tabel A: De gerechtigden op het 
bestaansminimum 

Totaal aantal gerechtigden op 
het bestaansminimum (aantal 

dossiers) 

Aantal erkende 
vluchtelingen die 

gerechtigd zijn op het BM 

Aantal personen ten laste 
van de gerechtigden op het 

bestaansminimum 

Anderlecht 1180 137 899
Oudergem 270 31 159
Sint-Agatha-Berchem 137 16 92
Brussel 2425 320 1229
Etterbeek 818 123 596
Evere 440 - - 
Vorst 447 45 150
Ganshoren 84 12 35
Elsene 1085 102 377
Jette 439 37 313
Koekelberg 171 13 107
Sint-Jans-Molenbeek 1568 172 653
Sint-Gillis 1130 92 699
Sint-Joost-ten-Node 554 72 206
Schaarbeek 1169 199 1801
Ukkel 603 46 -

Watermaal-Bosvoorde 158 8 79
Sint-Lambrechts-Woluwe 308 41 228
Sint-Pieters-Woluwe 171 13 150

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 13157 1479 7773

Tabel B: De gerechtigden op het 
equivalentbestaans-minimum 

Aantal gerechtigden op het 
equivalent  bestaansminimum

Aantal asielzoekers die 
gerechtigd zijn op het 

equivalent 
bestaansminimum 

Aantal personen ten laste 
van de gerechtigden op het 
equivalent bestaansminum

Anderlecht 676 87 589
Oudergem 175 105 120
Sint-Agatha-Berchem 66 14 43
Brussel 1616 231 1124
Etterbeek 387 32 352
Evere 213 - - 
Vorst 517 50 286
Ganshoren 66 51 48
Elsene 766 67 470
Jette 210 112 251
Koekelberg 87 3 68
Sint-Jans-Molenbeek 1694 223 1152
Sint-Gillis 688 47 539
Sint-Joost-ten-Node 514 90 346
Schaarbeek 887 57 1532
Ukkel 489 296 - 

Watermaal-Bosvoorde 152 124 130
Sint-Lambrechts-Woluwe 255 148 176
Sint-Pieters-Woluwe 234 178 237

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 9692 1915 7463
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat 
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2
Tabel A4: Uitsplitsing per wettelijke groep van gerechtigden op het bestaansminimum   
 

 
  

alleenstaande met 
kinderen 

 

alleenstaande zonder 
kinderen 

 

samenwonenden 
 

 gezin mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen 
Anderlecht 107 28 299 360 258 58 70
Oudergem 13 5 66 100 59 14 13
Sint-Agatha-Berchem 21 3 35 35 30 6 7
Brussel 465 27 354 872 409 154 144
Etterbeek 108 7 142 271 193 50 47
Evere - - - - - - - 
Vorst 42 6 106 112 123 29 29
Ganshoren 7 1 18 23 13 12 10
Elsene 76 14 109 443 284 99 60
Jette 65 7 124 104 92 25 22
Koekelberg 21 2 38 45 48 10 7
Sint-Jans-Molenbeek (2) 254 23 360 394 246 139 145
Sint-Gillis 83 18 185 464 223 99 58
Sint-Joost-ten-Node 99 9 106 174 99 37 30
Schaarbeek 103 32 226 366 289 89 64
Ukkel 45 10 115 169 155 57 52
Watermaal-Bosvoorde 7 2 35 53 40 13 8
Sint-Lambrechts-Woluwe 29 4 59 82 89 20 25
Sint-Pieters-Woluwe 11 2 38 54 28 22 16

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 1556 200 2415 4121 2678 933 807
 
Tabel B4: Uitsplitsing per wettelijke groep van gerechtigden op het equivalentbestaansminimum   
 

 
  

alleenstaande met kinderen
  

alleenstaande zonder 
kinderen 

  
samenwonenden 

  
 gezin mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen 
Anderlecht 81 19 178 215 110 34 39
Oudergem 18 4 37 82 27 4 3
Sint-Agatha-Berchem (2) 6 0 24 11 12 6 2
Brussel 332 34 331 520 211 117 71
Etterbeek 62 6 96 105 43 41 34
Evere - - - - - - - 
Vorst  (2) 61 10 127 131 96 44 37
Ganshoren 11 1 11 26 8 5 4
Elsene 76 4 155 312 143 55 21
Jette 57 5 49 37 31 17 14
Koekelberg 8 2 27 30 16 2 2
Sint-Jans-Molenbeek (2) 204 35 317 542 276 153 152
Sint-Gillis 58 10 119 250 131 69 51
Sint-Joost-ten-Node 70 5 69 181 89 47 53
Schaarbeek 108 13 211 271 133 86 65
Ukkel 59 12 81 158 95 37 47
Watermaal-Bosvoorde 28 5 20 51 32 6 10
Sint-Lambrechts-Woluwe 46 10 39 70 49 16 25
Sint-Pieters-Woluwe 45 2 42 88 43 5 9

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 1330 177 1933 3080 1545 744 639
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat   
(2) Vergissing: het totaal aantal dossiers is hoger dan de som van het aantal dossiers per categorie  
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Tabel A5: Uitsplitsing per leeftijdsgroep van gerechtigden op het bestaansminimum   
 

 
< 18 
jaar 

18-25 
jaar 

26-29 
jaar 

30-34 
jaar 

35-39 
jaar 

40-44 
jaar 

45-49 
jaar 

50-54 
jaar 

55-59 
jaar 

60-64 
jaar 

>= 65 
jaar 

Anderlecht 1 291 95 126 135 127 106 115 79 68 37
Oudergem (2) 1 63 30 24 39 24 29 27 13 5 11
Sint-Agatha-Berchem 0 34 14 22 15 19 8 9 7 5 4
Brussel 5 426 200 272 328 280 219 248 216 170 61
Etterbeek 0 208 76 87 98 96 73 60 58 44 18
Evere - 105 - - - - - - - - - 
Vorst (2) 1 104 61 50 55 49 37 28 22 22 16
Ganshoren 0 23 8 13 6 6 4 9 11 2 2
Elsene 0 297 115 103 108 102 93 95 78 70 24
Jette 0 105 38 58 56 41 36 39 28 23 15
Koekelberg 0 55 18 17 14 18 13 15 13 6 2
Sint-Jans-Molenbeek 5 462 163 183 203 125 130 117 83 51 46
Sint-Gillis 0 236 101 131 140 127 126 99 88 55 27
Sint-Joost-ten-Node 1 127 68 75 54 59 55 40 37 26 12
Schaarbeek 3 328 118 126 130 108 105 88 78 69 16
Ukkel 0 164 50 60 59 59 51 60 42 31 27
Watermaal-Bosvoorde 0 50 10 21 15 17 16 10 10 7 2
Sint-Lambrechts-Woluwe 1 66 26 28 37 38 40 25 21 15 11
Sint-Pieters-Woluwe 0 48 20 17 15 13 18 13 15 9 3

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 18 3192 1211 1413 1507 1308 1159 1097 899 678 334
 
Tabel B5: Uitsplitsing per leeftijdsgroep van gerechtigden op het equivalent bestaansminimum   
 

 
< 18 
jaar 

18-25 
jaar 

26-29 
jaar 

30-34 
jaar 

35-39 
jaar 

40-44 
jaar 

45-49 
jaar 

50-54 
jaar 

55-59 
jaar 

60-64 
jaar 

>= 65 
jaar 

Anderlecht 2 110 105 132 118 62 38 34 23 28 24
Oudergem (2) 1 37 32 34 26 21 11 3 4 0 4
Sint-Agatha-Berchem 0 7 11 23 9 6 5 0 0 3 2
Brussel 3 220 200 364 310 214 137 72 38 26 32
Etterbeek 0 87 38 71 65 52 24 19 8 6 17
Evere - - 40 - - - - - - - - 
Vorst (2) 1 102 80 109 62 54 49 15 7 5 18
Ganshoren 1 15 12 11 14 5 2 2 1 2 1
Elsene 5 117 91 139 155 108 79 27 13 14 18
Jette 0 23 23 41 36 29 11 9 10 10 18
Koekelberg 0 25 9 19 10 7 4 7 2 4 0
Sint-Jans-Molenbeek 6 289 210 347 254 200 116 76 49 45 102
Sint-Gillis 0 129 129 129 119 63 47 24 17 14 17
Sint-Joost-ten-Node 1 92 54 100 94 73 40 15 10 9 26
Schaarbeek 5 174 127 171 157 91 72 30 22 17 21
Ukkel 0 133 88 80 71 34 31 16 10 9 17
Watermaal-Bosvoorde 1 31 26 30 27 19 9 3 2 0 4
Sint-Lambrechts-Woluwe 5 61 37 53 33 29 12 6 4 6 9
Sint-Pieters-Woluwe 4 58 39 49 31 21 11 13 3 1 4

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 35 1710 1351 1902 1591 1088 698 371 223 199 334
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat      
(2) Vergissing: het totaal aantal dossiers is hoger dan de som van het aantal dossiers per categorie     
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Tabel A6: Aantal maanden toekenning van het bestaansminimum per gerechtigde op het grondgebied van de gemeente 

gedurende de laatste 60 maanden tot en met het betrokken jaar (met inbegrip van de "artikel 60, §7" gerechtigden op het 
bestaansminimum) 

maanden 
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B
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G
ew
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1)
 

1 285 23 13 - 28 - 28 - 33 58 - 58 431 22 - 122 30 8 12 1151
2 292 27 18 - 26 - 31 - 20 33 - 65 434 25 - 76 21 8 17 1093
3 272 6 20 - 52 - 24 - 38 39 - 57 329 18 - 73 15 7 6 956
4 243 10 16 - 21 - 27 - 29 28 - 63 323 15 - 58 14 8 10 865
5 190 12 6 - 17 - 16 - 28 31 - 52 235 11 - 44 18 5 9 674
6 184 31 22 - 20 - 16 - 31 45 - 39 221 15 - 39 9 7 6 685
7 176 31 13 - 18 - 10 - 21 39 - 54 211 10 - 48 9 9 10 659
8 141 42 10 - 22 - 10 - 29 55 - 48 211 11 - 34 15 8 14 650
9 120 34 14 - 15 - 13 - 23 55 - 43 179 13 - 35 12 7 23 586

10 128 20 12 - 26 - 10 - 24 54 - 31 184 17 - 36 12 7 28 589
11 132 8 4 - 19 - 12 - 27 22 - 31 139 10 - 47 8 7 12 478
12 133 114 28 - 28 - 13 - 28 137 - 40 131 14 - 290 12 13 55 1036
13 92 3 2 - 7 - 9 - 22 4 - 24 124 13 - - 10 8 2 320
14 88 5 5 - 17 - 8 - 27 2 - 36 106 18 - - 11 8 0 331
15 95 0 1 - 15 - 10 - 29 4 - 21 115 28 - - 14 5 1 338
16 84 1 2 - 14 - 11 - 25 2 - 37 102 19 - - 6 4 0 307
17 82 2 2 - 10 - 9 - 15 2 - 21 91 19 - - 3 5 0 261
18 76 3 0 - 11 - 6 - 27 3 - 28 82 14 - - 5 3 0 258
19 65 1 0 - 20 - 8 - 20 3 - 22 73 11 - - 5 7 0 235
20 65 2 0 - 10 - 11 - 10 1 - 26 62 12 - - 1 5 0 205
21 63 1 2 - 12 - 8 - 15 0 - 22 73 16 - - 7 5 1 225
22 44 0 1 - 12 - 12 - 15 1 - 19 72 10 - - 2 5 1 194
23 48 1 0 - 11 - 9 - 15 0 - 33 58 14 - - 3 6 0 198
24 49 1 3 - 33 - 8 - 19 1 - 18 67 36 - - 3 7 0 245
25 39 - 0 - 9 - 30 - 11 0 - 22 52 19 - - 2 7 - 191
26 42 - 0 - 5 - 29 - 12 - - 28 51 17 - - 4 6 - 194
27 47 - 0 - 4 - 53 - 15 - - 24 51 19 - - 0 5 - 218
28 29 - 2 - 7 - 0 - 6 - - 18 37 12 - - 3 0 - 114
29 44 - 0 - 5 - 1 - 12 - - 17 36 8 - - 5 6 - 134
30 26 - 1 - 6 - - - 13 - - 16 46 4 - - 3 4 - 119
31 29 - - - 5 - - - 16 - - 15 25 10 - - 2 4 - 106
32 30 - - - 5 - - - 12 - - 18 42 5 - - 2 1 - 115
33 23 - - - 5 - - - 6 - - 19 40 10 - - 1 2 - 106
34 19 - - - 9 - - - 11 - - 14 40 9 - - 3 2 - 107
35 27 - - - 5 - - - 7 - - 12 29 13 - - 1 6 - 100
36 23 - - - 12 - - - 16 - - 8 36 13 - - 3 5 - 116
37 21 - - - 10 - - - 5 - - 16 25 8 - - 4 2 - 91
38 20 - - - 13 - - - 17 - - 14 34 5 - - 2 4 - 109
39 20 - - - 6 - - - 9 - - 13 27 7 - - 3 4 - 89
40 18 - - - 8 - - - 8 - - 10 24 6 - - 2 2 - 78
41 12 - - - 12 - - - 8 - - 11 26 5 - - 4 3 - 81
42 22 - - - 11 - - - 11 - - 14 27 8 - - 1 1 - 95
43 15 - - - 5 - - - 8 - - 15 17 7 - - 2 2 - 71
44 15 - - - 7 - - - 10 - - 14 21 3 - - 5 0 - 75
45 11 - - - 6 - - - 5 - - 11 26 7 - - 0 2 - 68
46 10 - - - 4 - - - 9 - - 12 13 7 - - 0 3 - 58
47 14 - - - 10 - - - 8 - - 9 26 11 - - 0 4 - 82
48 9 - - - 10 - - - 16 - - 10 31 5 - - 4 8 - 93
49 14 - - - 3 - - - 13 - - 8 16 6 - - 0 3 - 63
50 6 - - - 3 - - - 5 - - 12 28 8 - - 0 2 - 64
51 13 - - - 8 - - - 11 - - 5 21 2 - - 0 4 - 64
52 9 - - - 7 - - - 8 - - 8 21 3 - - 1 2 - 59
53 15 - - - 10 - - - 16 - - 8 17 5 - - 1 3 - 75
54 11 - - - 3 - - - 12 - - 10 13 5 - - 1 4 - 59
55 11 - - - 5 - - - 6 - - 9 14 2 - - 1 1 - 49
56 9 - - - 10 - - - 9 - - 12 14 3 - - 1 5 - 63
57 13 - - - 8 - - - 11 - - 17 18 1 - - 0 4 - 72
58 12 - - - 7 - - - 11 - - 8 13 3 - - 4 5 - 63
59 17 - - - 11 - - - 21 - - 27 10 2 - - 1 5 - 94
60 160 - - - 99 - - - 141 - - 196 14 5 - - 9 25 - 649

(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat      
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Tabel B6: Aantal maanden toekenning van het equivalent bestaansminimum per gerechtigde op het grondgebied van de 

gemeente gedurende de laatste 60 maanden tot en met het betrokken jaar   

maanden 
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1 281 12 31 - 16 - 34 - 51 52 - 82 247 8 - 44 6 13 16 893
2 187 10 21 - 27 - 29 - 61 54 - 95 223 36 - 39 10 11 20 823
3 170 10 25 - 29 - 21 - 67 42 - 90 235 46 - 42 4 11 26 818
4 132 21 13 - 33 - 28 - 66 39 - 85 205 19 - 44 5 7 30 727
5 99 22 12 - 35 - 14 - 55 42 - 84 138 7 - 32 6 9 18 573
6 97 24 11 - 23 - 15 - 39 37 - 61 104 21 - 30 4 5 15 486
7 89 9 11 - 23 - 16 - 50 31 - 86 85 18 - 21 2 8 18 467
8 87 12 4 - 10 - 15 - 38 26 - 104 85 14 - 38 3 9 16 461
9 60 9 8 - 12 - 14 - 25 19 - 69 70 9 - 29 12 8 21 365
10 61 7 2 - 3 - 13 - 24 26 - 69 63 15 - 20 9 8 16 336
11 58 9 5 - 9 - 10 - 23 21 - 48 63 13 - 44 2 11 13 329
12 60 12 2 - 10 - 6 - 17 18 - 55 66 18 - 287 4 26 13 594
13 55 15 1 - 4 - 5 - 22 11 - 41 42 24 - - 11 9 19 259
14 41 9 2 - 5 - 1 - 19 14 - 22 37 19 - - 9 11 17 206
15 37 19 5 - 6 - 4 - 10 10 - 24 37 20 - - 6 7 12 197
16 34 12 1 - 7 - 5 - 22 12 - 31 32 15 - - 2 6 17 196
17 33 14 3 - 2 - 3 - 16 13 - 29 37 16 - - 5 1 15 187
18 27 4 0 - 4 - 7 - 16 11 - 28 33 10 - - 3 1 14 158
19 27 8 1 - 1 - 5 - 11 7 - 22 41 19 - - 3 0 16 161
20 24 7 1 - 6 - 22 - 15 20 - 27 35 14 - - 3 0 6 180
21 23 6 2 - 3 - 9 - 13 6 - 25 28 9 - - 2 1 3 130
22 27 6 3 - 2 - 8 - 15 5 - 16 30 6 - - 5 0 9 132
23 26 9 1 - 2 - 14 - 8 4 - 20 17 9 - - 1 5 13 129
24 27 3 1 - 1 - 12 - 11 9 - 17 26 8 - - 7 1 3 126
25 13 4 3 - 4 - 3 - 15 5 - 13 25 10 - - 6 9 16 126
26 15 3 2 - 2 - 2 - 3 12 - 16 25 7 - - 2 2 5 96
27 15 1 2 - 5 - 4 - 12 8 - 14 19 12 - - 2 5 3 102
28 18 1 0 - 3 - 4 - 8 8 - 14 17 10 - - 2 3 8 96
29 18 1 1 - 4 - 6 - 10 6 - 11 16 16 - - 1 1 6 97
30 14 4 1 - 2 - 4 - 4 1 - 18 17 9 - - 0 1 6 81
31 15 3 1 - 6 - 11 - 10 6 - 7 9 6 - - 4 0 2 80
32 1 2 0 - 3 - 7 - 4 6 - 15 15 2 - - 0 0 7 62
33 10 1 2 - 2 - 11 - 11 5 - 14 18 11 - - 3 0 6 94
34 6 1 1 - 1 - 9 - 11 4 - 16 14 7 - - 0 0 8 78
35 9 1 1 - 2 - 4 - 9 8 - 12 8 11 - - 1 1 2 69
36 13 2 0 - 2 - 12 - 6 4 - 13 12 7 - - 0 1 3 75
37 11 0 2 - 3 - 0 - 6 8 - 10 8 9 - - 0 0 5 62
38 8 1 0 - 0 - 2 - 8 8 - 15 15 6 - - 3 0 3 69
39 9 1 2 - 3 - 2 - 4 4 - 10 8 4 - - 0 1 1 49
40 11 1 1 - 1 - 0 - 9 0 - 4 8 3 - - 0 1 1 40
41 6 2 3 - 3 - 3 - 6 1 - 14 10 4 - - 0 0 0 52
42 7 1 0 - 1 - 3 - 3 1 - 8 6 5 - - 0 0 0 35
43 6 1 0 - 1 - 2 - 7 5 - 4 11 3 - - 0 0 0 40
44 7 2 1 - 0 - 2 - 7 5 - 17 7 6 - - 1 0 1 56
45 8 4 0 - 1 - 3 - 3 3 - 9 3 5 - - 1 0 1 41
46 5 2 2 - 2 - 2 - 4 6 - 9 5 7 - - 0 1 3 48
47 8 6 1 - 6 - 1 - 7 5 - 7 10 5 - - 0 1 4 61
48 4 0 1 - 2 - 0 - 5 12 - 6 4 3 - - 0 4 7 48
49 3 0 2 - 0 - 0 - 4 4 - 9 4 7 - - 0 2 0 35
50 7 0 1 - 2 - 1 - 11 3 - 10 8 2 - - 0 1 0 46
51 4 0 0 - 1 - 1 - 6 4 - 5 5 4 - - 0 1 0 31
52 4 0 0 - 4 - 0 - 7 1 - 10 6 6 - - 1 0 0 39
53 3 0 0 - 3 - 0 - 7 1 - 5 6 2 - - 0 0 0 27
54 3 2 0 - 2 - 0 - 9 0 - 5 7 5 - - 0 1 0 34
55 9 0 0 - 0 - 0 - 7 1 - 5 7 3 - - 0 0 0 32
56 0 0 0 - 1 - 1 - 6 0 - 8 6 2 - - 0 0 0 24
57 37 0 0 - 0 - 0 - 4 1 - 12 2 2 - - 0 1 0 59
58 4 0 0 - 2 - 0 - 7 0 - 11 1 4 - - 0 1 0 30
59 7 0 0 - 7 - 0 - 10 0 - 11 7 5 - - 1 2 0 50
60 35 0 0 - 33 - 1 - 75 0 - 97 6 3 - - 0 47 0 297

(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat      
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TOTAAL aantal  
gerechtigden op het 

bestaansminimum of het 
equivalentbestaans-minimum 

gedurende het jaar 2001 

Totaal aantal gerechtigden 
op een FINANCIELE 

STEUN (uitgenomen de 
gerechtigden op het 

bestaansminimum of het 
equivalent 

bestaansminimumen en de 
begeleide personen zonder 

geldelijke bijstand) 

Aantal NIEUWE 
gerechtigden (dossiers) 

op het bestaansminimum 
of het equivalent-

bestaansminimum, d.w.z. 
zij die in de gemeente 

gedurende de laatste vijf 
jaar voorafgaand aan het 

referentiejaar geen 
bestaansminimum of 

equivalent 
bestaansminimum hebben 

verkregen 

Anderlecht 2763 1059 991 
Oudergem 654 87 461 
Sint-Agatha-Berchem 359 150 292 
Brussel 5880 4497 1367 
Etterbeek 1808 434 512 
Evere - - - 
Vorst - - - 
Ganshoren 260 153 85 
Elsene 3289 1019 698 
Jette 1017 640 627 
Koekelberg 382 - 37 
Sint-Jans-Molenbeek 3925 687 932 
Sint-Gillis 2692 1812 875 
Sint-Joost-ten-Node 1648 738 605 
Schaarbeek 2955 1042 996 
Ukkel 1042 996 52 
Watermaal-Bosvoorde (2) 201 111 80 
Sint-Lambrechts-Woluwe 851 138 183 
Sint-Pieters-Woluwe 549 708 240 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 30805 13275 8944 
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat 

(2) Deze cijfers lijken te laag.    
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Gegevens voor het gehele betrokken jaar 2001     
Tabel D:  tewerkstelling ten laste van het OCMW (Art. 60, $ 7 en art. 61) tewerkstelling 

(vrijwilligers- 
onbezoldigde 
tewerkstelling 

Tewerkstelling binnen het OCMW buiten het OCMW werk (binnen of  

 
aantal personen aantal RSZ-dagen aantal personen aantal RSZ-dagen

niet inbegrepen) 
buiten het 
OCMW) 

Anderlecht 16 1832 92 10651 9 -
Oudergem 28 19950 - - 28 -
Sint-Agatha-Berchem 34 31830 - - 34 -
Brussel 204 63648 11 2184 71 153
Etterbeek 32 4498 26 2359 - -
Evere 12 - - - - -
Vorst 43 6849 44 6396 87 0
Ganshoren 14 - 4 - 0 0
Elsene 87 11041 128 19059 102 0
Jette 37 12030 - - 37 -
Koekelberg 7 997 - - 34 -
Sint-Jans-Molenbeek 42 6510 64 9086 89 0
Sint-Gillis 68 9068 80 10063 30 0
Sint-Joost-ten-Node 26 3155 19 3335 46 0
Schaarbeek 52 - 131 - 112 -
Ukkel 71 6617 34 3671 0 16
Watermaal-Bosvoorde 11 2405 7 2032 0 0
Sint-Lambrechts-Woluwe 7 1206 3 318 85 3
Sint-Pieters-Woluwe 10 1655 24 3091 0 0
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (1) 801 183291 667 72245 764 172

Tabel E:            
Aantal contracten voor socio-professionele 

inschakeling (Brussels   Aantal integratiecontracten niet- 

Bijzondere contracten 

Gewestelijk programma voor socio-professionele 
inschakeling)  

  
  

inbegrepen in bovenvermelde rubriek (wet 
Onkelinx)  

  
  

 van 18 tot 25 jaar andere van 18 tot 25 jaar andere 

Anderlecht   92 341  - -
Oudergem   - -  0 4
Sint-Agatha-Berchem   - -  5 23
Brussel   41 372  - -
Etterbeek   42 54  270 58
Evere   33 134  - -
Vorst   1 26  0 0
Ganshoren   0 170  48 0
Elsene   215 816  458 138
Jette   - -  5 33
Koekelberg   66 131  - -
Sint-Jans-Molenbeek   47 205  134 0
Sint-Gillis   0 0  108 3
Sint-Joost-ten-Node   35 162  37 0
Schaarbeek   143 699  70 -
Ukkel   96 386  166 0
Watermaal-Bosvoorde   49 149  50 0
Sint-Lambrechts-Woluwe   - -  - -
Sint-Pieters-Woluwe   15 5  16 0
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (1)   875 3650  1367 259
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat.  
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Gegevens voor het gehele betrokken jaar 2001      
Tabel F: Beroepsopleiding georganiseerd door het OCMW of ten laste van het OCMW 
 

 aantal beroepsopleidingen 
 

aantal overeenkomsten tewerkstelling-opleiding 
 
 

aantal basisopleidingen  
(alfabetisering en vooropleiding)

 

 

aantal personen aantal 
gevolgde uren aantal personen 

totaal aantal 
opleidings-

uren 

totaal aantal 
uren tewerk-

stelling 
aantal personen totaal aantal 

uren 

Anderlecht - - - - - - -
Oudergem - - - - - - -
Sint-Agatha-
Berchem - - - - - - -
Brussel 121 239096 121 5808 233288 58 6090
Etterbeek 216 86400 - - - 8 3200
Evere 53 - - - - 45 5940
Vorst 57 0 0 - - 12 -
Ganshoren 19 - 78 - - 121 -
Elsene 44 2640 74 9840 69000 36 7500
Jette 41 - - - - 15 -
Koekelberg 37 - 2 128 336 16 -
Sint-Jans-
Molenbeek 97 55290 0 0 0 49 11760
Sint-Gillis 108 69120 0 0 0 135 16200
Sint-Joost-ten-
Node 76 35872 0 0 0 40 7574
Schaarbeek 251 - 23 - - 87 -
Ukkel 129 0 0 0 0 23 0
Watermaal-
Bosvoorde 32 21390 2 385 413 47 13563
Sint-
Lambrechts-
Woluwe - - - - - - -
Sint-Pieters-
Woluwe 83 19920 0 0 0 31 4743
Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest (1) 1364 529728 300 16161 303037 723 76570
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat   
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Tabel AB: Mensen afhankelijk van het bestaansminimum of het equivalent bestaansminimum      
           

  

Gegevens opgenomen in december 2001 
 

 gerechtigden 
  
  

personen ten laste van gerechtigden 
  
  

algemeen 
totaal: bevolking op

aandeel gerechtigden in de totale bevolking 
(‰) 

  
  

algemeen 
totaal (‰) 

 
bestaans-
minimum 

equivalent 
bestaans-
minimum      totaal

bestaans-
minimum 

equivalent 
bestaans-
minimum totaal

BM + EBM + 
ten laste 1/01/2002 

bestaans-
minimum 

equivalent 
bestaans-
minimum totaal

BM + EBM + 
ten laste 

Anderlecht 1180 676  1856 899 589 1488 3344 90134 13,1 7,5 20,6 37,1
Oudergem 270 175  445 159 120 279 724 29000 9,3 6,0 15,3 25,0
Sint-Agatha-
Berchem 137 66  203 92 43 135 338 19320 7,1 3,4 10,5 17,5
Brussel 2425 1616  4041 1229 1124 2353 6394 136730 17,7 11,8 29,6 46,8
Etterbeek 818 387  1205 596 352 948 2153 40378 20,3 9,6 29,8 53,3
Evere 440 213      653 - - - - 32089 13,7 6,6 20,3 -
Vorst 447 517  964 150 286 436 1400 46812 9,5 11,0 20,6 29,9
Ganshoren 84 66  150 35 48 83 233 20034 4,2 3,3 7,5 11,6
Elsene 1085 766  1851 377 470 847 2698 74377 14,6 10,3 24,9 36,3
Jette 439 210  649 313 251 564 1213 40893 10,7 5,1 15,9 29,7
Koekelberg 171 87  258 107 68 175 433 16716 10,2 5,2 15,4 25,9
Sint-Jans-
Molenbeek 1568 1694  3262 653 1152 1805 5067 74662 21,0 22,7 43,7 67,9
Sint-Gillis 1130 688  1818 699 539 1238 3056 42682 26,5 16,1 42,6 71,6
Sint-Joost-ten-
Node 554 514  1068 206 346 552 1620 22750 24,4 22,6 46,9 71,2
Schaarbeek 1169 887  2056 1801 1532 3333 5389 107736 10,9 8,2 19,1 50,0
Ukkel 603 489      1092 - - - - 74952 8,0 6,5 14,6 -
Watermaal-
Bosvoorde 158 152  310 79 130 209 519 24652 6,4 6,2 12,6 21,1
Sint-
Lambrechts-
Woluwe 308 255  563 228 176 404 967 46706 6,6 5,5 12,1 20,7
Sint-Pieters-
Woluwe 171 234  405 150 237 387 792 37761 4,5 6,2 10,7 21,0
Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest (1) 13157 9692  22849 7773 7463 15236 36340 978384 13,4 9,9 23,4 37,1
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat        
 

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn 
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Tabel A: De gerechtigden op het 
bestaansminimum 

Totaal aantal gerechtigden op 
het bestaansminimum (aantal 

dossiers) 

Aantal erkende 
vluchtelingen die 

gerechtigd zijn op het BM 

Aantal personen ten laste van 
de gerechtigden op het 

bestaansminimum 

Anderlecht 1252 109 957
Oudergem 273 23 161
Sint-Agatha-Berchem 98 11 85
Brussel - - -
Etterbeek 794 83 660
Evere - - -
Vorst 444 48 217
Ganshoren 95 12 61
Elsene 1171 76 407
Jette 425 22 408
Koekelberg 173 19 86
Sint-Jans-Molenbeek - - -
Sint-Gillis 1121 64 772
Sint-Joost-ten-Node 532 86 426
Schaarbeek 1264 158 2022
Ukkel 649 30 -
Watermaal-Bosvoorde 175 6 90
Sint-Lambrechts-Woluwe 346 25 238
Sint-Pieters-Woluwe 143 7 133

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 8955 779 6723

Tabel B: De gerechtigden op het 
equivalentbestaans-minimum 

Aantal gerechtigden op het 
equivalent  bestaansminimum

Aantal asielzoekers die 
gerechtigd zijn op het 

equivalent 
bestaansminimum 

Aantal personen ten laste van 
de gerechtigden op het 

equivalent bestaansminum 

Anderlecht 920 86 612
Oudergem 166 110 105
Sint-Agatha-Berchem 84 10 55
Brussel - - -
Etterbeek 404 18 297
Evere - - -
Vorst 260 25 222
Ganshoren 67 44 46
Elsene 798 30 428
Jette 207 82 301
Koekelberg 144 0 92
Sint-Jans-Molenbeek - - -
Sint-Gillis 770 37 697
Sint-Joost-ten-Node 691 109 170
Schaarbeek 1223 33 2201
Ukkel 533 303 -

Watermaal-Bosvoorde 155 132 128
Sint-Lambrechts-Woluwe 250 155 170
Sint-Pieters-Woluwe 261 154 268

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 6933 1328 5792
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat 



Signalementskaarten van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2002, deel 1 

Gegevens opgenomen in september 2002 

   2
Tabel A4: Uitsplitsing per wettelijke groep van gerechtigden op het bestaansminimum   
 

 
  

alleenstaande met kinderen
 

alleenstaande zonder 
kinderen 

 

samenwonenden 
 

 gezin mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen 
Anderlecht (2) 80 28 342 356 274 82 89
Oudergem 14 4 68 99 59 15 14
Sint-Agatha-Berchem (2) 9 2 27 17 27 10 10
Brussel - - - - - - -
Etterbeek (2) 95 5 146 262 199 49 54
Evere - - - - - - -
Vorst 80 4 94 106 133 12 15
Ganshoren 8 0 23 31 20 7 6
Elsene 79 16 155 449 332 81 59
Jette 59 9 123 88 95 31 20
Koekelberg 20 1 41 59 37 9 6
Sint-Jans-Molenbeek - - - - - - -
Sint-Gillis 85 13 184 434 234 106 65
Sint-Joost-ten-Node 74 6 115 170 89 42 36
Schaarbeek 116 26 267 388 285 91 91
Ukkel 50 7 133 190 146 64 59
Watermaal-Bosvoorde 7 5 38 55 38 18 14
Sint-Lambrechts-Woluwe 32 3 70 93 89 31 28
Sint-Pieters-Woluwe 10 2 38 35 31 15 12

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 818 131 1864 2832 2088 663 578
 
Tabel B4: Uitsplitsing per wettelijke groep van gerechtigden op het equivalentbestaansminimum   
 

 
  

alleenstaande met kinderen
 

alleenstaande zonder 
kinderen 

 

samenwonenden 
 

 gezin mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen 
Anderlecht 101 21 219 289 161 61 68
Oudergem 16 2 36 79 27 3 3
Sint-Agatha-Berchem 14 1 28 16 12 6 7
Brussel - - - - - - -
Etterbeek  (2) 70 2 68 118 74 34 49
Evere - - - - - - -
Vorst 24 5 62 74 44 25 26
Ganshoren 13 1 9 24 7 9 4
Elsene  (2) 106 19 110 315 153 57 35
Jette 54 3 59 47 35 4 5
Koekelberg 20 1 38 39 27 13 6
Sint-Jans-Molenbeek - - - - - - -
Sint-Gillis 95 11 140 285 127 56 56
Sint-Joost-ten-Node 84 15 132 213 114 75 58
Schaarbeek 129 21 264 439 177 109 84
Ukkel 89 8 85 166 93 45 47
Watermaal-Bosvoorde 28 5 21 58 23 11 9
Sint-Lambrechts-Woluwe 37 7 43 78 46 13 26
Sint-Pieters-Woluwe 50 2 57 90 40 8 14

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 930 124 1371 2330 1160 529 497
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat   
(2) Vergissing: het totaal aantal dossiers is hoger dan de som van het aantal dossiers per categorie  
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Tabel A5: Uitsplitsing per leeftijdsgroep van gerechtigden op het bestaansminimum    
 

 
< 18 
jaar 

18-25 
jaar 

26-29 
jaar 

30-34 
jaar 

35-39 
jaar 

40-44 
jaar 

45-49 
jaar 

50-54 
jaar 

55-59 
jaar 

60-64 
jaar 

>= 65 
jaar 

Anderlecht 3 284 101 141 159 137 120 118 95 59 35
Oudergem 0 65 31 26 20 30 32 30 24 6 9
Sint-Agatha-Berchem 0 26 9 9 15 10 8 6 5 4 6
Brussel - - - - - - - - - - -
Etterbeek  (2) 0 199 75 90 88 102 69 67 55 44 21
Evere - - - - - - - - - - -
Vorst 0 120 53 66 39 45 27 33 25 22 14
Ganshoren 0 22 9 10 9 9 6 11 11 3 5
Elsene 1 295 128 122 109 124 101 114 101 54 22
Jette 0 83 35 64 55 43 36 41 31 21 16
Koekelberg 6 43 19 16 21 17 20 16 8 7 0
Sint-Jans-Molenbeek - - - - - - - - - - -
Sint-Gillis 2 246 104 129 126 124 120 104 88 54 24
Sint-Joost-ten-Node 0 114 69 72 55 61 56 40 39 19 7
Schaarbeek 5 320 123 161 127 140 121 104 84 60 19
Ukkel 1 153 57 59 64 69 62 66 52 43 25
Watermaal-Bosvoorde 0 49 22 20 12 24 15 12 9 8 4
Sint-Lambrechts-Woluwe 0 77 23 36 43 37 48 25 31 15 11
Sint-Pieters-Woluwe 0 48 13 10 9 16 15 10 12 8 2

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 18 2144 871 1031 951 988 856 797 670 427 220
 
Tabel B5: Uitsplitsing per leeftijdsgroep van gerechtigden op het equivalent bestaansminimum   
 

 
< 18 
jaar 

18-25 
jaar 

26-29 
jaar 

30-34 
jaar 

35-39 
jaar 

40-44 
jaar 

45-49 
jaar 

50-54 
jaar 

55-59 
jaar 

60-64 
jaar 

>= 65 
jaar 

Anderlecht 6 139 134 190 160 90 63 48 36 26 28
Oudergem 0 36 30 35 24 20 11 4 3 0 3
Sint-Agatha-Berchem 1 15 11 22 11 11 5 4 0 2 2
Brussel - - - - - - - - - - -
Etterbeek (2) - 86 38 77 67 51 32 24 13 4 23
Evere - - - - - - - - - - -
Vorst 1 41 36 50 45 29 26 12 8 1 11
Ganshoren 0 13 12 15 10 4 6 3 0 3 1
Elsene 6 114 91 142 159 115 87 35 16 13 20
Jette 0 30 24 32 38 27 15 10 7 8 16
Koekelberg 0 25 25 23 21 17 9 11 8 4 1
Sint-Jans-Molenbeek - - - - - - - - - - -
Sint-Gillis 2 145 111 160 140 85 46 29 19 11 22
Sint-Joost-ten-Node 3 103 68 156 127 106 40 23 17 12 36
Schaarbeek 3 239 176 217 227 134 93 48 34 22 30
Ukkel 9 113 90 111 73 43 28 20 13 11 22
Watermaal-Bosvoorde 0 21 36 36 25 16 11 3 3 1 3
Sint-Lambrechts-Woluwe 0 49 46 51 34 31 13 6 6 7 7
Sint-Pieters-Woluwe 5 60 38 53 45 22 10 12 4 5 5

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 36 1229 966 1370 1206 801 495 292 187 130 230
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat      
(2) Vergissing: het totaal aantal dossiers is hoger dan de som van het aantal dossiers per categorie     
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Tabel A6: Aantal maanden toekenning van het bestaansminimum per gerechtigde op het grondgebied van de gemeente 

gedurende de laatste 60 maanden tot en met het betrokken jaar (met inbegrip van de "artikel 60, §7" gerechtigden op het 
bestaansminimum) 

maanden 
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B
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G
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es
t (

1)
 

1 296 24 41 - 40 - - - 42 95 - - 374 21 - - 32 1 25 991
2 307 27 34 - 43 - - - 31 86 - - 372 22 - - 20 6 28 976
3 263 5 43 - 56 - - - 38 75 - - 253 14 - - 20 5 23 795
4 227 8 24 - 34 - - - 34 44 - - 260 12 - - 18 18 16 695
5 185 12 17 - 29 - - - 21 39 - - 186 11 - - 22 14 16 552
6 210 40 24 - 46 - - - 27 52 - - 192 17 - - 13 10 19 650
7 178 25 13 - 38 - - - 38 41 - - 164 19 - - 15 14 13 558
8 150 50 13 - 24 - - - 35 46 - - 157 14 - - 10 9 12 520
9 139 33 15 - 42 - - - 35 33 - - 154 12 - - 20 5 10 498
10 132 12 9 - 22 - - - 28 29 - - 161 17 - - 15 6 12 443
11 112 12 6 - 24 - - - 32 22 - - 128 13 - - 6 10 7 372
12 149 103 13 - 36 - - - 40 29 - - 110 6 - - 13 9 19 527
13 90 4 6 - 17 - - - 26 24 - - 112 12 - - 10 5 19 325
14 90 6 8 - 17 - - - 28 16 - - 100 4 - - 11 6 6 292
15 89 3 7 - 14 - - - 21 20 - - 101 7 - - 13 13 5 293
16 68 1 1 - 16 - - - 21 16 - - 88 9 - - 5 8 4 237
17 83 0 4 - 10 - - - 20 25 - - 70 8 - - 11 6 8 245
18 74 0 8 - 15 - - - 12 19 - - 71 7 - - 11 6 15 238
19 64 1 4 - 23 - - - 14 20 - - 73 11 - - 3 2 8 223
20 69 3 3 - 17 - - - 18 29 - - 57 7 - - 5 3 3 214
21 58 1 23 - 23 - - - 20 135 - - 48 8 - - 7 4 46 373
22 50 2 6 - 6 - - - 16 5 - - 59 11 - - 3 5 5 168
23 44 0 1 - 9 - - - 19 4 - - 51 3 - - 8 4 3 146
24 59 0 1 - 23 - - - 14 5 - - 65 13 - - 8 20 0 208
25 54 1 0 - 10 - - - 11 1 - - 43 8 - - 5 0 1 134
26 51 1 1 - 7 - - - 17 3 - - 41 10 - - 4 6 1 142
27 38 0 1 - 7 - - - 15 0 - - 48 9 - - 1 5 1 125
28 31 - 1 - 18 - - - 9 3 - - 34 10 - - 5 3 1 115
29 27 - 1 - 7 - - - 5 1 - - 43 5 - - 4 1 0 94
30 39 - 1 - 11 - - - 11 0 - - 34 6 - - 4 0 1 107
31 28 - 0 - 8 - - - 13 3 - - 26 10 - - 2 5 - 95
32 26 - 0 - 7 - - - 19 0 - - 25 10 - - 1 2 - 90
33 37 - 0 - 19 - - - 17 3 - - 34 10 - - 3 4 - 127
34 18 - 1 - 10 - - - 15 0 - - 23 7 - - 2 2 - 78
35 26 - 0 - 6 - - - 10 0 - - 35 14 - - 4 4 - 99
36 25 - 0 - 9 - - - 10 1 - - 38 13 - - 1 9 - 106
37 17 - 1 - 5 - - - 6 - - - 34 18 - - 1 0 - 82
38 25 - 1 - 8 - - - 9 - - - 19 21 - - 1 1 - 85
39 17 - 1 - 6 - - - 9 - - - 25 17 - - 2 0 - 77
40 11 - 0 - 7 - - - 11 - - - 26 16 - - 1 2 - 74
41 16 - 0 - 10 - - - 4 - - - 18 7 - - 1 3 - 59
42 18 - 0 - 10 - - - 7 - - - 22 7 - - 0 2 - 66
43 11 - 0 - 9 - - - 10 - - - 21 11 - - 2 3 - 67
44 11 - 0 - 6 - - - 6 - - - 29 6 - - 1 2 - 61
45 19 - 0 - 9 - - - 10 - - - 15 9 - - 0 1 - 63
46 10 - 0 - 8 - - - 13 - - - 15 - - - 4 3 - 53
47 16 - 0 - 17 - - - 11 - - - 19 - - - 0 1 - 64
48 13 - 0 - 10 - - - 6 - - - 16 - - - 0 5 - 50
49 16 - 0 - 7 - - - 10 - - - 18 - - - 5 2 - 58
50 10 - 0 - 14 - - - 10 - - - 20 - - - 3 2 - 59
51 15 - 0 - 29 - - - 11 - - - 14 - - - 0 2 - 71
52 10 - 0 - 9 - - - 5 - - - 25 - - - 1 6 - 56
53 18 - 0 - 11 - - - 11 - - - 10 - - - 3 3 - 56
54 11 - 0 - 12 - - - 8 - - - 19 - - - 2 5 - 57
55 10 - 0 - 7 - - - 21 - - - 22 - - - 1 23 - 84
56 9 - 0 - 9 - - - 13 - - - 14 - - - 1 8 - 54
57 10 - 0 - 11 - - - 19 - - - 22 - - - 18 20 - 100
58 15 - 0 - 9 - - - 11 - - - 29 - - - 0 0 - 64
59 21 - 0 - 7 - - - 23 - - - 26 - - - 0 0 - 77
60 176 - 0 - 87 - - - 145 - - - 233 - - - 0 0 - 641

(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat      
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Tabel B6: Aantal maanden toekenning van het equivalent bestaansminimum per gerechtigde op het grondgebied van de 

gemeente gedurende de laatste 60 maanden tot en met het betrokken jaar   

maanden 
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1)
 

1 325 15 34 - 29 - - - 34 61 - - 179 28 - - 2 6 18 731
2 193 12 21 - 5 - - - 26 62 - - 176 17 - - 3 2 16 533
3 173 9 23 - 30 - - - 28 49 - - 163 24 - - 3 4 23 529
4 160 18 22 - 24 - - - 28 41 - - 142 18 - - 0 2 23 478
5 118 19 14 - 31 - - - 33 48 - - 119 20 - - 0 5 25 432
6 122 24 12 - 41 - - - 43 40 - - 105 18 - - 0 5 26 436
7 113 8 7 - 39 - - - 30 31 - - 96 27 - - 3 9 19 382
8 120 11 8 - 25 - - - 27 37 - - 103 15 - - 0 3 19 368
9 104 7 11 - 36 - - - 68 18 - - 83 17 - - 0 12 34 390

10 84 6 10 - 13 - - - 34 34 - - 64 25 - - 0 4 21 295
11 72 9 15 - 18 - - - 39 28 - - 81 15 - - 5 4 17 303
12 100 10 6 - 21 - - - 41 19 - - 94 26 - - 0 6 13 336
13 63 16 3 - 24 - - - 36 18 - - 84 26 - - 4 8 14 296
14 49 8 3 - 17 - - - 25 19 - - 61 15 - - 10 2 9 218
15 52 17 8 - 9 - - - 33 15 - - 45 16 - - 6 1 5 207
16 44 12 6 - 9 - - - 22 21 - - 40 12 - - 5 3 12 186
17 27 14 5 - 8 - - - 16 18 - - 34 11 - - 2 1 7 143
18 30 4 5 - 6 - - - 19 16 - - 38 11 - - 4 10 14 157
19 36 9 3 - 2 - - - 8 15 - - 36 6 - - 12 3 10 140
20 31 7 2 - 7 - - - 23 23 - - 30 12 - - 3 2 9 149
21 18 5 2 - 5 - - - 16 6 - - 28 8 - - 2 16 8 114
22 38 4 2 - 2 - - - 10 7 - - 20 6 - - 8 6 10 113
23 25 4 3 - 2 - - - 14 6 - - 15 12 - - 10 11 3 105
24 38 3 1 - 0 - - - 4 11 - - 30 4 - - 4 12 5 112
25 20 1 3 - 5 - - - 10 4 - - 22 11 - - 6 10 16 108
26 20 3 2 - 3 - - - 9 15 - - 21 4 - - 9 3 12 101
27 21 1 3 - 7 - - - 7 7 - - 15 6 - - 5 6 9 87
28 20 1 0 - 2 - - - 3 6 - - 23 10 - - 2 9 13 89
29 18 3 1 - 4 - - - 8 5 - - 16 4 - - 3 4 8 74
30 13 4 3 - 2 - - - 8 7 - - 16 5 - - 3 9 9 79
31 16 1 2 - 7 - - - 7 7 - - 11 6 - - 2 7 10 76
32 20 1 0 - 4 - - - 5 3 - - 18 6 - - 3 2 8 70
33 14 0 2 - 3 - - - 7 5 - - 15 13 - - 1 20 8 88
34 10 0 1 - 1 - - - 6 2 - - 15 5 - - 5 2 10 57
35 9 1 2 - 2 - - - 2 7 - - 19 9 - - 6 0 10 67
36 13 - 0 - 6 - - - 4 6 - - 9 4 - - 6 0 3 51
37 16 1 2 - 2 - - - 3 7 - - 8 6 - - 2 1 11 59
38 8 - 1 - 2 - - - 2 7 - - 10 10 - - 1 0 7 48
39 9 2 1 - 1 - - - 3 4 - - 13 12 - - 1 2 4 52
40 6 - 2 - 1 - - - 10 1 - - 4 5 - - 2 1 8 40
41 6 4 1 - 1 - - - 5 1 - - 11 7 - - 4 3 6 49
42 2 - 0 - 0 - - - 7 4 - - 7 12 - - 0 0 2 34
43 6 0 0 - 0 - - - 11 4 - - 13 4 - - 3 4 2 47
44 2 - 0 - 2 - - - 8 3 - - 5 2 - - 0 0 3 25
45 9 - 1 - 4 - - - 8 3 - - 4 3 - - 1 2 3 38
46 6 - 0 - 3 - - - 3 4 - - 5 - - - 0 0 6 27
47 11 - 0 - 4 - - - 6 2 - - 9 - - - 0 0 2 34
48 7 - 2 - 2 - - - 3 2 - - 5 - - - 0 0 2 23
49 3 - 1 - 1 - - - 59 4 - - 4 - - - 0 0 1 73
50 7 - 1 - 3 - - - 2 3 - - 6 - - - 3 0 1 26
51 5 - 1 - 17 - - - 2 2 - - 1 - - - 0 0 0 28
52 4 - 0 - 4 - - - 4 3 - - 3 - - - 0 0 2 20
53 4 - 1 - 2 - - - 2 3 - - 7 - - - 0 0 1 20
54 5 - 0 - 5 - - - 0 2 - - 7 - - - 0 0 1 20
55 6 - 0 - 4 - - - 4 0 - - 10 - - - 0 0 0 24
56 5 - 0 - 5 - - - 2 0 - - 8 - - - 0 0 0 20
57 3 - 0 - 7 - - - 2 2 - - 12 - - - 1 16 4 47
58 5 - 3 - 2 - - - 0 4 - - 1 - - - 0 0 0 15
59 9 - 0 - 5 - - - 1 4 - - 2 - - - 0 0 2 23
60 34 - 0 - 6 - - - 10 8 - - 44 - - - 0 0 2 104

(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat      
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Tabel C:     
Gerechtigden op financiële steun, bestaansminimum en equivalent-bestaansminimum 
Gegevens voor de periode van 1 januari tot 30 september 2002  
 

 

TOTAAL aantal  
gerechtigden op het 

bestaansminimum of het 
equivalentbestaans-minimum 

gedurende de periode 

Totaal aantal gerechtigden 
op een FINANCIELE 

STEUN (uitgenomen de 
gerechtigden op het 

bestaansminimum of het 
equivalent bestaansminimum 

en de begeleide personen 
zonder geldelijke bijstand) 

Aantal NIEUWE 
gerechtigden (dossiers) 

op het bestaansminimum 
of het equivalent-

bestaansminimum, d.w.z. 
zij die in de gemeente 

gedurende de laatste vijf 
jaar voorafgaand aan het 

referentiejaar geen 
bestaansminimum of 

equivalent 
bestaansminimum hebben 

verkregen 

Anderlecht 3025 1066 930 
Oudergem 501 70 440 
Sint-Agatha-Berchem 327 257 178 
Brussel - - - 
Etterbeek (2) 1198 415 548 
Evere - - - 
Vorst - - - 
Ganshoren 282 141 81 
Elsene 2888 874 578 
Jette 963 589 423 
Koekelberg - - 17 
Sint-Jans-Molenbeek - - - 
Sint-Gillis 2523 1895 792 
Sint-Joost-ten-Node 1566 644 535 
Schaarbeek 3397 130 992 
Ukkel 1182 - - 
Watermaal-Bosvoorde 389 54 102 
Sint-Lambrechts-Woluwe 824 403 148 
Sint-Pieters-Woluwe 556 725 196 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 20780 7263 5943 
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat 

(2) Deze cijfers lijken te laag.    
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Gegevens voor de periode van 1 januari tot 30 september 2002    
Tabel D:  tewerkstelling ten laste van het OCMW (Art. 60, $ 7 en art. 61) 

  
tewerkstelling 
(vrijwilligers- 

onbezoldigde 
tewerkstelling

Tewerkstelling binnen het OCMW buiten het OCMW werk (binnen of  

 
aantal personen aantal RSZ-

dagen aantal personen aantal RSZ-
dagen niet inbegrepen) 

buiten het 
OCMW) 

Anderlecht 18 2183 100 12127 12 0
Oudergem 19 3686 3 382 0 0
Sint-Agatha-Berchem 29 2757 18 2047 0 0
Brussel - - - - - -
Etterbeek 41 3788 61 5170 - -
Evere - - - - - -
Vorst 35 6102 46 8743 19 0
Ganshoren 33 - 10 - - -
Elsene 53 7457 97 24283 64 0
Jette 17 - 12 - - -
Koekelberg 8 - 0 0 12 -
Sint-Jans-Molenbeek - - - - - -
Sint-Gillis 67 8476 88 9441 39 0
Sint-Joost-ten-Node 26 6760 38 9880 55 0
Schaarbeek 17 - 46 - - -
Ukkel 43 5309 25 2617 - 12
Watermaal-Bosvoorde 8 1277 10 1443 - 1
Sint-Lambrechts-Woluwe - - - - - -
Sint-Pieters-Woluwe 17 3180 18 - 7 -
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (1) 431 50975 572 76133 208 13

Tabel E:            
Aantal contracten voor socio-professionele 

inschakeling (Brussels   Aantal integratiecontracten niet- 

Bijzondere contracten 

Gewestelijk programma voor socio-professionele 
inschakeling)  

  
  

inbegrepen in bovenvermelde rubriek     
(wet Onkelinx)  

  
  

 van 18 tot 25 jaar andere van 18 tot 25 jaar andere 
Anderlecht   127 453  20 -
Oudergem   0 0  0 4
Sint-Agatha-Berchem   27 120  - -
Brussel   - -  - -
Etterbeek   34 36  264 38
Evere   - -  - -
Vorst   - -  - -
Ganshoren   - 142  50 -
Elsene   207 835  211 66
Jette   - -  29 7
Koekelberg   66 131  - -
Sint-Jans-Molenbeek   - -  - -
Sint-Gillis   0 0  67 7
Sint-Joost-ten-Node   61 267  24 0
Schaarbeek   - -  - -
Ukkel   - -  - -
Watermaal-Bosvoorde   60 146  48 -
Sint-Lambrechts-Woluwe   - -  - -
Sint-Pieters-Woluwe   - -  - -
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (1)   582 2130  713 122
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat.  
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Gegevens voor de periode van 1 januari tot 30 september 2002     
Tabel F: Beroepsopleiding georganiseerd door het OCMW of ten laste van het OCMW 
 

 
aantal beroepsopleidingen 

  

aantal overeenkomsten tewerkstelling-opleiding 
  
  

aantal basisopleidingen  
(alfabetisering en vooropleiding)
  

 aantal personen 
aantal 

gevolgde uren aantal personen 

totaal aantal 
opleidings-

uren 

totaal aantal 
uren tewerk-

stelling aantal personen 
totaal aantal 

uren 
Anderlecht 132 - - - - 15 -
Oudergem 0 0 - - - - -
Sint-Agatha-
Berchem 23 - - - - 3 -
Brussel - - - - - - -
Etterbeek 219 87600 - - - 12 4800
Evere - - - - - - -
Vorst - - - - - - -
Ganshoren 39 - 89 - - 70 -
Elsene 285 - 8 1040 - 28 -
Jette - - - - - 7 153
Koekelberg 51 - 0 0 0 12 -
Sint-Jans-
Molenbeek - - - - - - -
Sint-Gillis 132 66000 0 0 0 16 12800
Sint-Joost-ten-
Node 58 - 0 - - 43 -
Schaarbeek 141 - - - - 64 -
Ukkel 178 - - - - - -
Watermaal-
Bosvoorde 42 28076 4 790 830 53 15294
Sint-
Lambrechts-
Woluwe - - - - - - -
Sint-Pieters-
Woluwe - - - - - 47 2679
Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest (1) 1300 181676 101 1830 830 370 35726
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat   
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Tabel AB: Mensen afhankelijk van het bestaansminimum of het equivalent bestaansminimum      

           

 

Gegevens opgenomen in september 2002 
 

 
gerechtigden 

 
 

personen ten laste van gerechtigden 
 
 algemeen 

totaal: bevolking op

aandeel gerechtigden in de totale bevolking 
(‰) 

 
 

algemeen 
totaal (‰) 

 
bestaans-
minimum 

equivalent 
bestaans-
minimum    totaal

bestaans-
minimum 

equivalent 
bestaans-
minimum totaal

BM + EBM + 
ten laste 1/01/2003 

bestaans-
minimum 

equivalent 
bestaans-
minimum  totaal

BM + EBM + 
ten laste 

Anderlecht 1252 920  2172 957 612 1569 3741 91759 13,6 10,0 23,7 40,8
Oudergem 273 166   439 161 105 266 705 28992 9,4 5,7 15,1 24,3
Sint-Agatha-
Berchem 98 84   182 85 55 140 322 19478 5,0 4,3 9,3 16,5
Brussel - - - - - - 39501 - - - - - 1
Etterbeek 794 404   1198 660 297 957 2155 41019 19,4 9,8 29,2 52,5
Evere - - - - - - - 32703 - - - - 
Vorst 444 260   704 217 222 439 1143 47313 9,4 5,5 14,9 24,2
Ganshoren 95 67   162 61 46 107 269 20247 4,7 3,3 8,0 13,3
Elsene 1171 798   1969 407 428 835 2804 75841 15,4 10,5 26,0 37,0
Jette 425 207   632 408 301 709 1341 41569 10,2 5,0 15,2 32,3
Koekelberg 173 144   317 86 92 178 495 17021 10,2 8,5 18,6 29,1
Sint-Jans-
Molenbeek - - - - - - - 76177 - - - - 
Sint-Gillis 1121 770   1891 772 697 1469 3360 43395 25,8 17,7 43,6 77,4
Sint-Joost-ten-
Node 532 691   1223 426 170 596 1819 23070 23,1 30,0 53,0 78,8
Schaarbeek 1264 1223   2487 2022 2201 4223 6710 109138 11,6 11,2 22,8 61,5
Ukkel 649 533   1182 - - - - 75433 8,6 7,1 15,7 -
Watermaal-
Bosvoorde 175 155   330 90 128 218 548 24420 7,2 6,3 13,5 22,4
Sint-
Lambrechts-
Woluwe 346 250   596 238 170 408 1004 47225 7,3 5,3 12,6 21,3
Sint-Pieters-
Woluwe 143 261   404 133 268 401 805 37740 3,8 6,9 10,7 21,3
Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest (1) 8955 6933   15888 6723 5792 12515 27221 992041 9,0 7,0 16,0 27,4
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat        

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn 
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Tabel A: De gerechtigden op het 
leefloon 

Totaal aantal gerechtigden op 
het leefloon (aantal dossiers)

Aantal erkende 
vluchtelingen die 

gerechtigd zijn op het 
leefloon 

Aantal personen ten laste 
van de gerechtigden op het 

leefloon 

Anderlecht 1753 132 1142
Oudergem 290 19 205
Sint-Agatha-Berchem 158 15 98
Brussel - - -
Etterbeek 940 93 508
Evere - - -
Vorst 551 60 204
Ganshoren 105 10 80
Elsene 1078 50 316
Jette 524 21 515
Koekelberg 249 23 -
Sint-Jans-Molenbeek - - -
Sint-Gillis 1306 72 859
Sint-Joost-ten-Node 790 64 110
Schaarbeek 1812 176 2900
Ukkel 746 38 -
Watermaal-Bosvoorde 195 8 95
Sint-Lambrechts-Woluwe 447 18 222
Sint-Pieters-Woluwe 159 7 121

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 11103 806 7375

Tabel B: De gerechtigden op het 
equivalent leefloon 

Aantal gerechtigden op het 
equivalent leefloon 

Aantal asielzoekers die 
gerechtigd zijn op het 

equivalent leefloon 

Aantal personen ten laste 
van de gerechtigden op het 

equivalent leefloon 

Anderlecht 667 92 334
Oudergem 136 108 82
Sint-Agatha-Berchem 60 10 50
Brussel - - -
Etterbeek 313 1 259
Evere - - -
Vorst 218 23 188
Ganshoren 62 43 44
Elsene 707 38 445
Jette 170 70 240
Koekelberg 95 0 42
Sint-Jans-Molenbeek - - -
Sint-Gillis 582 33 599
Sint-Joost-ten-Node 497 85 190
Schaarbeek 882 36 1588
Ukkel 481 323 -

Watermaal-Bosvoorde 157 138 123
Sint-Lambrechts-Woluwe 236 150 119
Sint-Pieters-Woluwe 228 142 219

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 5491 1292 4522
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat 
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Tabel A4: Uitsplitsing per wettelijke groep van gerechtigden op het leefloon  
 

 éénouder-
gezin met 

alleenstaande met 
gedeeltelijke kinderlast 

  

alleenstaande zonder 
kinderlast 

  
samenwonenden 

  
 kinderlast mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen 
Anderlecht 464 12 5 468 383 210 211
Oudergem 75 0 0 102 63 26 24
Sint-Agatha-Berchem 46 0 1 24 38 26 23
Brussel - - - - - - -
Etterbeek (2) 154 7 0 289 236 163 178
Evere - - - - - - -
Vorst 107 0 3 113 146 93 89
Ganshoren 24 1 0 30 21 16 13
Elsene 70 6 2 415 285 158 142
Jette 145 0 2 117 116 71 73
Koekelberg 56 3 0 71 52 36 31
Sint-Jans-Molenbeek - - - - - - -
Sint-Gillis 223 10 3 496 252 166 156
Sint-Joost-ten-Node 0 11 155 228 136 141 119
Schaarbeek 441 7 1 506 364 260 233
Ukkel 170 - - 212 175 81 108
Watermaal-Bosvoorde 46 1 0 52 48 25 23
Sint-Lambrechts-Woluwe 6 5 85 109 107 66 69
Sint-Pieters-Woluwe 31 1 1 37 33 29 27

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 2058 64 258 3269 2455 1567 1519
 

 
  

alleenstaande met 
kinderen 

 

alleenstaande zonder 
kinderen 

 

samenwonenden 
 

 gezin mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen 
Anderlecht 74 14 140 214 98 60 67
Oudergem 12 1 25 70 23 3 2
Sint-Agatha-Berchem 10 1 21 10 6 5 7
Brussel - - - - - - -
Etterbeek  (2) 55 3 56 89 50 29 45
Evere - - - - - - -
Vorst 20 4 52 62 37 21 22
Ganshoren 13 1 12 19 5 6 6
Elsene 109 13 112 270 118 52 33
Jette 49 2 39 39 33 3 5
Koekelberg 3 2 19 31 16 10 14
Sint-Jans-Molenbeek - - - - - - -
Sint-Gillis 40 5 105 215 92 61 64
Sint-Joost-ten-Node 66 10 86 173 78 39 45
Schaarbeek 94 15 156 311 125 85 96
Ukkel 59 8 70 175 79 43 47
Watermaal-Bosvoorde 27 6 17 56 28 14 9
Sint-Lambrechts-Woluwe 37 5 39 69 43 19 24
Sint-Pieters-Woluwe 43 2 45 82 35 8 13

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 711 92 994 1885 866 458 499
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat   
(2) Vergissing: het totaal aantal dossiers is hoger dan de som van het aantal dossiers per categorie  



Signalementskaarten van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2002, deel 2 

Gegevens opgenomen in december 2002 

   3
 
Tabel A5: Uitsplitsing per leeftijdsgroep van gerechtigden op het leefloon      
 

 
< 18 
jaar 

18-25 
jaar 

26-29 
jaar 

30-34 
jaar 

35-39 
jaar 

40-44 
jaar 

45-49 
jaar 

50-54 
jaar 

55-59 
jaar 

60-64 
jaar 

>= 65 
jaar 

Anderlecht 4 355 214 224 214 186 142 144 129 80 61
Oudergem 0 70 35 31 24 28 33 31 23 6 9
Sint-Agatha-Berchem 0 38 21 23 19 15 12 5 8 7 10
Brussel - - - - - - - - - - -
Etterbeek  (2) 0 263 90 117 117 112 88 91 65 47 37
Evere - - - - - - - - - - -
Vorst 0 131 81 90 59 55 34 39 26 20 16
Ganshoren 0 21 13 14 11 13 6 10 10 2 5
Elsene 0 272 154 100 109 116 84 97 76 47 23
Jette 1 86 61 72 67 52 50 47 39 28 21
Koekelberg 0 77 41 22 20 21 23 21 14 10 0
Sint-Jans-Molenbeek - - - - - - - - - - -
Sint-Gillis 1 297 160 166 146 124 126 110 97 49 30
Sint-Joost-ten-Node 0 176 94 110 96 83 68 53 42 35 33
Schaarbeek 6 448 284 229 201 167 156 120 101 65 35
Ukkel 1 176 72 64 74 84 66 72 55 56 26
Watermaal-Bosvoorde 0 51 26 17 18 19 17 17 14 11 5
Sint-Lambrechts-Woluwe 0 98 43 53 46 44 50 31 41 18 23
Sint-Pieters-Woluwe (2) 0 51 22 13 13 18 12 10 12 7 2

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 13 2610 1411 1345 1234 1137 967 898 752 488 336
 
Tabel B5: Uitsplitsing per leeftijdsgroep van gerechtigden op het equivalent leefloon   
 

 
< 18 
jaar 

18-25 
jaar 

26-29 
jaar 

30-34 
jaar 

35-39 
jaar 

40-44 
jaar 

45-49 
jaar 

50-54 
jaar 

55-59 
jaar 

60-64 
jaar 

>= 65 
jaar 

Anderlecht 5 114 101 135 124 75 50 28 16 10 9
Oudergem 0 28 25 32 19 17 9 2 2 1 1
Sint-Agatha-Berchem 0 11 8 15 9 10 1 4 0 1 1
Brussel - - - - - - - - - - -
Etterbeek (2) 0 61 34 66 51 44 26 23 8 2 12
Evere - - - - - - - - - - -
Vorst 1 36 32 44 39 27 17 11 3 2 6
Ganshoren 0 15 12 11 10 4 5 1 0 3 1
Elsene 5 112 83 117 142 110 78 27 14 8 11
Jette 0 26 14 30 36 21 7 9 5 9 13
Koekelberg (2) 0 22 14 15 12 19 6 10 5 2 0
Sint-Jans-Molenbeek - - - - - - - - - - -
Sint-Gillis 2 114 111 122 97 62 29 16 8 10 11
Sint-Joost-ten-Node 3 50 49 111 98 86 38 18 10 10 24
Schaarbeek 3 164 116 179 173 102 66 30 23 15 11
Ukkel 2 107 76 98 73 44 29 25 8 6 13
Watermaal-Bosvoorde 0 23 34 38 25 17 11 3 3 1 2
Sint-Lambrechts-Woluwe 0 47 37 54 34 32 12 6 6 3 5
Sint-Pieters-Woluwe (2) 8 56 33 40 41 16 7 12 4 5 4

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 29 986 779 1107 983 686 391 225 115 88 124
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat      
(2) Vergissing: het totaal aantal dossiers is hoger dan de som van het aantal dossiers per categorie     
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Tabel A6: Aantal maanden toekenning van het leefloon of het bestaansminimum per gerechtigde op het grondgebied van de 
gemeente gedurende de laatste 60 maanden tot en met het betrokken jaar (met inbegrip van de "artikel 60, §7" gerechtigden 

op het leefloon) 
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1 323 29 56 - 55 - - - 11 119 - - 409 42 - - 34 1 35 1114
2 361 19 42 - 72 - - - 48 122 - - 386 55 - - 23 6 28 1162
3 685 12 62 - 228 - - - 201 144 - - 492 37 - - 63 5 43 1972
4 234 11 24 - 37 - - - 52 47 - - 249 21 - - 22 18 22 737
5 184 15 29 - 37 - - - 22 46 - - 175 15 - - 17 14 24 578
6 193 25 20 - 39 - - - 31 57 - - 203 13 - - 18 10 16 625
7 199 20 19 - 28 - - - 22 40 - - 177 9 - - 10 14 17 555
8 150 40 10 - 32 - - - 25 46 - - 157 11 - - 15 9 9 504
9 141 30 18 - 41 - - - 31 40 - - 148 11 - - 13 5 8 486
10 128 20 10 - 36 - - - 28 30 - - 163 13 - - 18 6 16 468
11 105 10 6 - 21 - - - 24 26 - - 133 8 - - 6 10 11 360
12 139 35 16 - 44 - - - 19 27 - - 104 12 0 - 13 9 22 440
13 92 5 6 - 20 - - - 17 25 - - 113 20 - - 11 5 18 332
14 90 7 5 - 28 - - - 19 15 - - 97 13 - - 10 6 9 299
15 106 3 5 - 24 - - - 25 24 - - 89 9 - - 13 13 9 320
16 68 4 5 - 20 - - - 16 24 - - 77 11 - - 6 8 3 242
17 84 2 7 - 12 - - - 15 25 - - 76 5 - - 10 6 6 248
18 63 2 7 - 9 - - - 13 11 - - 67 7 - - 11 6 14 210
19 64 0 3 - 20 - - - 14 8 - - 70 9 - - 3 2 2 195
20 57 6 2 - 13 - - - 12 21 - - 60 2 - - 8 3 4 188
21 61 1 5 - 18 - - - 8 22 - - 68 7 - - 9 4 9 212
22 56 5 3 - 14 - - - 8 24 - - 62 11 - - 2 5 7 197
23 51 2 5 - 15 - - - 13 20 - - 46 10 - - 5 4 9 180
24 58 1 22 - 31 - - - 17 115 - - 59 9 - - 7 20 9 348
25 35 0 3 - 5 - - - 13 7 - - 40 10 - - 6 0 26 145
26 41 0 1 - 6 - - - 13 4 - - 45 3 - - 7 6 3 129
27 43 - 1 - 11 - - - 10 3 - - 37 6 - - 4 5 4 124
28 47 1 2 - 13 - - - 5 1 - - 41 10 - - 7 3 1 131
29 43 - 1 - 8 - - - 11 3 - - 28 7 - - 4 1 0 106
30 32 - 1 - 12 - - - 11 2 - - 37 8 - - 1 0 0 104
31 31 - 0 - 13 - - - 6 2 - - 22 8 - - 2 5 0 89
32 23 - 0 - 7 - - - 2 0 - - 37 7 - - 0 2 1 79
33 28 - 0 - 14 - - - 8 1 - - 39 7 - - 6 4 - 107
34 18 - 0 - 9 - - - 11 0 - - 40 5 - - 4 2 - 89
35 20 - 0 - 7 - - - 9 0 - - 23 7 - - 3 4 - 73
36 28 - 1 - 18 - - - 12 3 - - 24 7 - - 1 9 - 103
37 18 - 1 - 7 - - - 10 0 - - 30 5 - - 1 0 - 72
38 24 - 0 - 6 - - - 6 0 - - 19 9 - - 3 1 - 68
39 21 - 1 - 8 - - - 3 1 - - 25 8 - - 1 0 - 68
40 16 - 1 - 8 - - - 6 - - - 19 16 - - 1 2 - 69
41 19 - 0 - 9 - - - 6 - - - 20 27 - - 2 3 - 86
42 20 - 0 - 9 - - - 7 - - - 16 16 - - 1 2 - 71
43 8 - 0 - 5 - - - 6 - - - 29 7 - - 0 3 - 58
44 18 - 0 - 15 - - - 3 - - - 22 10 - - 0 2 - 70
45 12 - 0 - 9 - - - 4 - - - 24 9 - - 1 1 - 60
46 10 - 0 - 9 - - - 8 - - - 15 - - - 5 3 - 50
47 10 - 0 - 8 - - - 6 - - - 15 - - - 1 1 - 41
48 18 - 0 - 31 - - - 5 - - - 21 - - - 1 5 - 81
49 11 - 0 - 10 - - - 6 - - - 17 - - - 4 2 - 50
50 17 - 0 - 11 - - - 5 - - - 22 - - - 1 2 - 58
51 17 - 0 - 8 - - - 7 - - - 20 - - - 0 2 - 54
52 14 - 0 - 8 - - - 3 - - - 23 - - - 1 6 - 55
53 14 - 0 - 17 - - - 10 - - - 16 - - - 2 3 - 62
54 14 - 0 - 15 - - - 9 - - - 11 - - - 1 5 - 55
55 14 - 0 - 11 - - - 6 - - - 20 - - - 0 4 - 55
56 7 - 0 - 9 - - - 10 - - - 14 - - - 3 4 - 47
57 12 - 0 - 25 - - - 6 - - - 21 - - - 4 1 - 69
58 10 - 0 - 9 - - - 14 - - - 21 - - - 1 19 - 74
59 24 - 0 - 8 - - - 12 - - - 25 - - - 1 4 - 74
60 179 - 0 - 74 - - - 115 - - - 240 - - - 13 19 - 640

(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat      
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Tabel B6: Aantal maanden toekenning van het equivalent leefloon of equivalent BM per gerechtigde op het grondgebied 

van de gemeente gedurende de laatste 60 maanden tot en met het betrokken jaar   
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1 321 17 26 - 16 - - - 35 60 - - 204 5 - - 2 2 15 703
2 210 14 23 - 17 - - - 38 53 - - 176 9 - - 1 1 18 560
3 199 8 17 - 23 - - - 66 41 - - 195 13 - - 2 1 15 580
4 158 19 23 - 26 - - - 53 35 - - 150 18 - - 2 4 20 508
5 121 23 11 - 23 - - - 25 39 - - 121 9 - - 3 3 25 403
6 101 20 10 - 33 - - - 35 30 - - 112 19 - - 3 12 32 407
7 124 6 7 - 27 - - - 31 19 - - 83 18 - - 0 1 11 327
8 110 12 8 - 29 - - - 38 42 - - 88 18 - - 0 7 16 368
9 96 7 9 - 37 - - - 43 20 - - 73 23 - - 0 10 25 343

10 91 18 9 - 22 - - - 38 28 - - 80 26 - - 3 9 18 342
11 86 9 13 - 15 - - - 41 25 - - 81 19 - - 0 9 20 318
12 115 21 5 - 36 - - - 52 21 - - 86 9 - - 0 17 10 372
13 67 20 3 - 16 - - - 34 16 - - 68 14 - - 0 4 11 253
14 55 7 2 - 23 - - - 30 19 - - 63 7 - - 0 6 10 222
15 53 12 6 - 12 - - - 35 16 - - 57 23 - - 0 8 5 227
16 51 10 6 - 23 - - - 28 17 - - 61 18 - - 5 7 8 234
17 28 15 6 - 15 - - - 26 17 - - 54 14 - - 10 3 7 195
18 43 8 7 - 7 - - - 35 14 - - 42 17 - - 4 5 8 190
19 43 7 3 - 4 - - - 23 18 - - 39 10 - - 5 0 8 160
20 31 4 1 - 3 - - - 26 17 - - 24 10 - - 6 5 11 138
21 29 4 2 - 4 - - - 16 5 - - 26 9 - - 4 15 7 121
22 42 3 2 - 4 - - - 8 8 - - 26 7 - - 2 5 11 118
23 22 3 4 - 6 - - - 14 9 - - 19 11 - - 3 5 4 100
24 33 5 0 - 4 - - - 11 5 - - 28 6 - - 11 16 6 125
25 22 4 3 - 2 - - - 15 10 - - 17 4 - - 8 6 14 105
26 23 1 0 - 2 - - - 13 10 - - 21 6 - - 2 6 14 98
27 18 2 3 - 5 - - - 6 6 - - 25 5 - - 4 7 10 91
28 22 0 1 - 3 - - - 7 4 - - 18 3 - - 10 6 11 85
29 19 1 1 - 5 - - - 12 2 - - 15 4 - - 8 0 9 76
30 18 2 4 - 3 - - - 10 5 - - 11 2 - - 6 5 8 74
31 17 0 1 - 6 - - - 7 5 - - 14 5 - - 2 2 11 70
32 18 1 0 - 5 - - - 8 2 - - 24 3 - - 5 10 5 81
33 13 1 1 - 2 - - - 3 7 - - 21 1 - - 3 1 6 59
34 12 0 0 - 3 - - - 8 2 - - 12 5 - - 3 1 12 58
35 10 3 2 - 1 - - - 9 1 - - 16 5 - - 3 1 12 63
36 10 - 1 - 7 - - - 3 6 - - 12 12 - - 2 18 2 73
37 9 1 3 - 2 - - - 4 5 - - 8 4 - - 5 2 11 54
38 10 - 1 - 0 - - - 1 5 - - 11 2 - - 1 0 4 35
39 11 - 0 - 3 - - - 3 3 - - 13 2 - - 5 0 3 43
40 8 - 1 - 0 - - - 5 3 - - 12 4 - - 6 0 11 50
41 3 - 0 - 3 - - - 5 5 - - 6 7 - - 1 1 8 39
42 3 - 0 - 0 - - - 5 4 - - 5 6 - - 2 0 2 27
43 6 - 1 - 1 - - - 5 2 - - 9 3 - - 2 0 3 32
44 8 - 0 - 1 - - - 5 1 - - 7 2 - - 1 0 2 27
45 6 - 1 - 4 - - - 6 0 - - 4 7 - - 0 0 3 31
46 6 - 0 - 3 - - - 9 4 - - 5 - - - 4 0 3 34
47 9 - 0 - 4 - - - 6 2 - - 6 - - - 0 0 3 30
48 10 - 0 - 0 - - - 10 11 - - 6 - - - 3 0 3 43
49 6 - 1 - 1 - - - 3 4 - - 3 - - - 0 4 3 25
50 3 - 1 - 3 - - - 5 2 - - 7 - - - 1 0 1 23
51 2 - 4 - 18 - - - 4 3 - - 3 - - - 0 0 3 37
52 8 - 1 - 2 - - - 10 0 - - 9 - - - 0 0 3 33
53 6 - - - 3 - - - 6 1 - - 9 - - - 3 1 1 30
54 6 - - - 5 - - - 6 2 - - 7 - - - 0 0 0 26
55 7 - - - 3 - - - 3 0 - - 3 - - - 0 0 2 18
56 6 - - - 0 - - - 8 1 - - 5 - - - 0 0 1 21
57 31 - - - 5 - - - 3 0 - - 26 - - - 0 0 1 66
58 0 - - - 6 - - - 3 0 - - 2 - - - 0 0 1 12
59 1 - - - 6 - - - 5 1 - - 6 - - - 0 0 1 20
60 8 - - - 5 - - - 34 0 - - 22 - - - 1 10 0 80

(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat      
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Tabel C:     
Gerechtigden op financiële steun, leefloon en equivalent leefloon  
Gegevens voor de periode van 1 oktober tot 31 december 2002  
 

 

TOTAAL aantal  
gerechtigden op het leefloon 

of het equivalent leefloon 
gedurende de periode 

Totaal aantal gerechtigden 
op een FINANCIELE 

STEUN (uitgenomen de 
gerechtigden op het leefloon 
of het equivalent leefloon en 

de begeleide personen 
zonder geldelijke bijstand) 

Aantal NIEUWE 
gerechtigden (dossiers) 
op het leefloon of het 

equivalent leefloon, d.w.z. 
zij die in de gemeente 

gedurende de laatste vijf 
jaar voorafgaand aan het 

referentiejaar geen 
bestaansminimum of 

equivalent 
bestaansminimum hebben 

verkregen 

Anderlecht 2647 903 464 
Oudergem 179 30 144 
Sint-Agatha-Berchem 254 134 178 
Brussel - - - 
Etterbeek (2) 1253 237 199 
Evere - - - 
Vorst 900 - - 
Ganshoren 184 - 50 
Elsene 3076 903 1059 
Jette 782 221 423 
Koekelberg - - 7 
Sint-Jans-Molenbeek - - - 
Sint-Gillis 2187 1668 653 
Sint-Joost-ten-Node 1878 769 664 
Schaarbeek 2939 - 266 
Ukkel 1238 - - 
Watermaal-Bosvoorde 371 0 100 
Sint-Lambrechts-Woluwe 918 475 175 
Sint-Pieters-Woluwe 447 537 196 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 19253 5877 4571 
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat 

(2) Deze cijfers lijken te laag.    
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Gegevens voor de periode van 1 oktober tot 31 december 2002    
Tabel D:  tewerkstelling ten laste van het OCMW (Art. 60, $ 7 en art. 61) 

  
tewerkstelling 
(vrijwilligers- 

onbezoldigde 
tewerkstelling

Tewerkstelling binnen het OCMW 
  

buiten het OCMW 
  werk (binnen of  

 
aantal personen aantal RSZ-dagen aantal personen aantal RSZ-dagen

niet inbegrepen) 
buiten het 
OCMW) 

Anderlecht 15 812 80 4332 4 0
Oudergem 21 1386 3 198 0 0
Sint-Agatha-Berchem 24 983 14 931 2 0
Brussel - - - - - -
Etterbeek 41 1418 61 2032 - -
Evere - - - - - -
Vorst 39 6799 50 9503 30 0
Ganshoren 24 - 2 - - -
Elsene 52 3524 98 6697 31 0
Jette 7 - 3 - - -
Koekelberg 6 - 3 - 6 0
Sint-Jans-Molenbeek - - - - - -
Sint-Gillis 61 2816 76 3968 18 0
Sint-Joost-ten-Node 26 6760 38 9880 55 0
Schaarbeek 3 - 33 - - -
Ukkel 50 1782 18 844 - 12
Watermaal-Bosvoorde 6 462 7 549 - -
Sint-Lambrechts-Woluwe 14 0 7 - 26 -
Sint-Pieters-Woluwe 18 2117 11 - 3 1
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (1) 407 28859 504 38934 175 13

Tabel E:            
Aantal contracten voor socio-professionele 

inschakeling (Brussels   Aantal integratiecontracten niet- 

Bijzondere contracten 

Gewestelijk programma voor socio-professionele 
inschakeling)  

  
  

inbegrepen in bovenvermelde rubriek      (wet 
Onkelinx)  

  
  

 van 18 tot 25 jaar andere van 18 tot 25 jaar andere 
Anderlecht   92 320  3 -
Oudergem   - -  - -
Sint-Agatha-Berchem   37 156  - -
Brussel   - -  - -
Etterbeek   30 42  264 44
Evere   - -  - -
Vorst   - -  - -
Ganshoren   - 107  29 -
Elsene   151 608  278 69
Jette   - -  61 -
Koekelberg   100 0  0 0
Sint-Jans-Molenbeek   - -  - -
Sint-Gillis   0 0  53 5
Sint-Joost-ten-Node   61 267  24 0
Schaarbeek   - -  - -
Ukkel   - -  - -
Watermaal-Bosvoorde   26 -  25 -
Sint-Lambrechts-Woluwe   - -  - 12
Sint-Pieters-Woluwe   - -  7 6
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (1)   497 1500  744 136
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat.  
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Gegevens voor de periode van 1 oktober tot 31 december 2002     
Tabel F: Beroepsopleiding georganiseerd door het OCMW of ten laste van het OCMW 
 

 aantal beroepsopleidingen 
 

aantal overeenkomsten tewerkstelling-opleiding 
 
 

aantal basisopleidingen  
(alfabetisering en vooropleiding)

 

 

aantal personen aantal 
gevolgde uren aantal personen 

totaal aantal 
opleidings-

uren 

totaal aantal 
uren tewerk-

stelling 
aantal personen totaal aantal 

uren 

Anderlecht 92 - - - - 16 -
Oudergem - - - - - - -
Sint-Agatha-
Berchem 16 - - - - 3 -
Brussel - - - - - - -
Etterbeek 237 94800 - - - 19 7600
Evere - - - - - - -
Vorst - - - - - - -
Ganshoren 45 - 62 - - 26 -
Elsene 204 - 17 620 - 19 -
Jette - - - - - - -
Koekelberg 60 - 1 - - 5 -
Sint-Jans-
Molenbeek - - - - - - -
Sint-Gillis 33 16500 0 0 0 4 3200
Sint-Joost-ten-
Node 58 - 0 - - 43 -
Schaarbeek 123 - - - - 49 -
Ukkel - - - - - - -
Watermaal-
Bosvoorde - - - - - - -
Sint-
Lambrechts-
Woluwe 11 1472 2 190 2569 2 1218
Sint-Pieters-
Woluwe 1 75 - - - 30 1710
Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest (1) 880 112847 82 810 2569 216 13728
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat   
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Tabel AB: Mensen afhankelijk van het leefloon of het equivalent leefloon
Gegevens opgenomen in december 2002

gerechtigden personen ten laste van gerechtigden algemeen 

totaal:

bevolking 

op

aandeel gerechtigden in de totale 

bevolking (‰)

algemeen 

totaal (‰)
leefloon equivalent 

leefloon

totaal leefloon equivalent 

leefloon

totaal LL + ELL + 

ten laste 1/01/2003

leefloon equivalent 

leefloon

totaal LL + ELL + 

ten laste
Anderlecht 1753 667 2420 1142 334 1476 3896 91759 19,1 7,3 26,4 42,5
Oudergem 290 136 426 205 82 287 713 28992 10,0 4,7 14,7 24,6
Sint-Agatha-Berchem 158 60 218 98 50 148 366 19478 8,1 3,1 11,2 18,8
Brussel - - - - - - - 139501 - - - -
Etterbeek 940 313 1253 508 259 767 2020 41019 22,9 7,6 30,5 49,2
Evere - - - - - - - 32703 - - - -
Vorst 551 218 769 204 188 392 1161 47313 11,6 4,6 16,3 24,5
Ganshoren 105 62 167 80 44 124 291 20247 5,2 3,1 8,2 14,4
Elsene 1078 707 1785 316 445 761 2546 75841 14,2 9,3 23,5 33,6
Jette 524 170 694 515 240 755 1449 41569 12,6 4,1 16,7 34,9
Koekelberg 249 95 344 - 42 - - 17021 14,6 5,6 20,2 -
Sint-Jans-Molenbeek - - - - - - - 76177 - - - -
Sint-Gillis 1306 582 1888 859 599 1458 3346 43395 30,1 13,4 43,5 77,1
Sint-Joost-ten-Node 790 497 1287 110 190 300 1587 23070 34,2 21,5 55,8 68,8
Schaarbeek 1812 882 2694 2900 1588 4488 7182 109138 16,6 8,1 24,7 65,8
Ukkel 746 481 1227 - - - - 75433 9,9 6,4 16,3 -
Watermaal-Bosvoorde 195 157 352 95 123 218 570 24420 8,0 6,4 14,4 23,3
Sint-Lambrechts-Woluwe 447 236 683 222 119 341 1024 47225 9,5 5,0 14,5 21,7
Sint-Pieters-Woluwe 159 228 387 121 219 340 727 37740 4,2 6,0 10,3 19,3
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (1) 11103 5491 16594 7375 4522 11855 26878 992041 - - - -
(1) Aangezien niet alle gegevens gekend zijn, werd het totaal voor het Gewest onderschat

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn



Totale bevolking naar woongemeente

01/01/1996 01/01/1997 01/01/1998 01/01/1999 01/01/2000 01/01/2001 01/01/2002 01/01/2003
Anderlecht 87 257 87 451 87 532 87 401 87 812 88 822 90 134 91 759
Oudergem 29 126 29 033 28 867 28 931 28 804 28 916 29 000 28 992
St-Agatha-Berchem 18 351 18 508 18 576 18 669 18 735 19 037 19 320 19 478
Brussel 133 138 133 845 134 046 134 243 133 859 134 395 136 730 139 501
Etterbeek 38 400 38 315 39 235 39 162 39 404 39 634 40 378 41 019
Evere 29 644 30 053 30 379 30 806 31 348 31 610 32 089 32 703
Vorst 45 512 45 752 45 365 45 465 45 555 46 048 46 812 47 313
Ganshoren 19 912 19 735 19 637 19 816 19 757 19 861 20 034 20 247
Elsene 72 358 71 926 72 496 72 524 73 174 72 898 74 377 75 841
Jette 38 479 38 686 38 855 39 166 39 749 40 075 40 893 41 569
Koekelberg 15 916 15 791 15 875 16 014 16 211 16 343 16 716 17 021
St-Jans-Molenbeek 68 513 68 912 69 380 70 075 71 219 72 380 74 662 76 177
St-Gillis 42 862 42 867 42 891 42 291 42 458 42 254 42 682 43 395
St-Joost-ten-Node 21 640 21 911 21 889 22 076 22 097 22 208 22 750 23 070
Schaarbeek 103 422 104 042 104 757 104 748 105 692 106 641 107 736 109 138
Ukkel 73 921 74 273 74 272 74 419 74 221 74 668 74 952 75 433
Watermaal-Bosvoorde 24 764 24 905 24 949 24 742 24 773 24 609 24 652 24 420
St-Lambrechts-Woluwe 46 796 46 506 46 171 46 056 46 528 46 215 46 706 47 225
St-Pieters-Woluwe 38 111 38 086 38 003 37 856 37 922 37 791 37 761 37 740
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 948 122 950 597 953 175 954 460 959 318 964 405 978 384 992 041
België 10 239 085 10 263 414 10 309 725 10 355 844

Bron: NIS



Aantal personen ingeschreven in het wachtregister naar gemeente

01/01/1996 01/01/1997 01/01/1998 01/01/1999 01/01/2000 01/01/2001 01/01/2002
Anderlecht 26 146 182 526 1 241 2 414 2 543
Oudergem 68 42 37 53 69 112 117
St-Agatha-Berchem 61 65 63 106 152 199 174
Brussel 2 918 2 605 3 647 10 029 22 238 23 883 13 320
Etterbeek 286 525 429 503 844 1 128 1 156
Evere 114 167 171 286 408 518 413
Vorst 14 68 74 201 334 783 1 030
Ganshoren 5 6 14 30 66 149 203
Elsene 884 938 938 961 1 173 1 570 1 707
Jette 180 164 84 136 267 490 619
Koekelberg 109 69 70 250 363 530 630
St-Jans-Molenbeek 447 797 778 1 691 2 856 3 756 3 388
St-Gillis 63 164 158 239 624 1 361 1 327
St-Joost-ten-Node 254 442 436 644 974 1 625 1 652
Schaarbeek 209 615 803 1 483 3 289 5 182 5 676
Ukkel 87 102 96 132 184 315 301
Watermaal-Bosvoorde 26 22 21 29 39 42 44
St-Lambrechts-Woluwe 106 110 96 101 107 182 227
St-Pieters-Woluwe 27 36 39 38 103 77 74
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5 884 7 083 8 136 17 438 35 331 44 316 34 601
Rijk 16 988 20 352 18 828 33 496 68 699 101 334 100 384

Bron: Rijksregister
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Anderlecht 7,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Oudergem 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
St-Agatha-Berchem 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Brussel 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Etterbeek 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Evere 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,7
Vorst 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Ganshoren 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Elsene 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Jette 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5
Koekelberg 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
St-Jans-Molenbeek 6,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5
St-Gillis 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
St-Joost-ten-Node 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Schaarbeek 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5
Ukkel 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Watermaal-Bosvoorde 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0
St-Lambrechts-Woluwe 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
St-Pieters-Woluwe 5,0 4,5 4,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Gemiddelde 6,6579 6,5526 6,6053 6,7895 6,7632 6,7368 6,7368 6,7105 6,7105 6,7211

Taux IPP - Aanslagvoet Personenbelastingen(%)

Bron: Bestuur Plaatselijke Besturen, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Anderlecht 2485 2485 2485 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Oudergem 1840 1800 1800 1800 1830 1830 1830 1830 1900 1900
St-Agatha-Berchem 2150 2150 2150 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Brussel 2900 2900 2900 2900 2900 2840 2840 2840 2950 2950
Etterbeek 2966 2966 2966 2966 2966 2966 2966 2966 2966 2966
Evere 2150 2150 2150 2150 2150 2300 2300 2300 2550 2550
Vorst 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720 2720
Ganshoren 2340 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2590 2590
Elsene 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2460 2760
Jette 2290 2290 2290 2290 2290 2590 2590 2590 2590 2990
Koekelberg 2290 2290 2290 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
St-Jans-Molenbeek 2448 2448 2448 2498 2598 2598 2598 2598 2598 2848
St-Gillis 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2680
St-Joost-ten-Node 2900 2900 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980
Schaarbeek 2500 2470 2470 2570 2570 2570 2570 2570 2570 3300
Ukkel 1900 1900 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2300
Watermaal-Bosvoorde 2635 2635 2635 2635 2635 2635 2635 2635 2635 2635
St-Lambrechts-Woluwe 2100 2100 2100 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
St-Pieters-Woluwe 2000 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Gemiddelde 2408,1053 2401,7895 2416,5263 2485,7368 2492,5789 2513,1053 2513,1053 2513,1053 2551,5263 2650,4737

Taux PRI (nombre de centimes additionnels) - Aanslagvoet Onroerende voorheffing (aantal opcentiemen)

Bron: Bestuur Plaatselijke Besturen, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Rekening 95 Rekening  96 Rekening 97 Rekening 98 Rekening 99 2000 2001

Anderlecht 447 981 335 432 529 667 488 302 825 481 371 914 486 451 522 624 418 794 479 550 152

Oudergem 245 176 082 237 346 826 232 367 840 233 645 474 235 956 882 260 590 102 245 433 513

St-Agatha-Berchem 149 733 670 149 583 392 150 212 959 152 398 338 156 334 456 199 046 296 156 938 669

Brussel 685 645 013 623 203 549 645 362 023 682 668 042 705 751 752 825 798 776 668 596 183

Etterbeek 283 124 130 280 367 877 302 135 115 288 079 838 300 996 184 390 779 152 300 505 963

Evere 195 238 589 198 073 238 184 151 875 190 643 341 193 287 959 259 636 471 192 336 378

Vorst 334 341 882 287 921 550 326 291 989 320 791 158 321 612 856 413 608 423 315 670 676

Ganshoren 158 489 762 176 969 908 154 246 902 164 477 608 164 665 640 208 929 903 159 111 845

Elsene 599 394 845 537 394 771 563 682 346 564 759 019 604 087 264 786 804 900 596 158 122

Jette 326 119 297 293 745 931 270 860 804 293 748 329 277 748 199 346 036 430 281 505 080

Koekelberg 90 975 241 88 442 578 86 430 992 92 663 991 115 043 075 85 938 686 95 351 058

St-Jans-Molenbeek 303 551 826 304 757 726 329 329 275 320 113 486 326 289 037 389 870 858 326 026 075

St-Gillis 178 767 012 169 589 549 188 488 864 190 526 118 196 550 329 214 172 258 192 499 553

St-Joost-ten-Node 51 034 030 60 808 571 57 964 223 56 821 199 59 497 341 72 840 846 61 142 601

Schaarbeek 557 731 075 540 676 075 563 103 193 553 923 576 580 992 317 731 140 362 583 262 751

Ukkel 620 536 148 611 398 311 612 865 809 692 156 349 682 517 297 777 747 349 661 500 367

Watermaal-Bosvoorde 293 953 482 242 379 095 260 200 348 268 929 698 268 702 393 346 710 120 253 903 869

St-Lambrechts-Woluwe 381 302 760 353 364 282 360 198 391 367 475 777 366 750 201 484 353 617 379 205 058

St-Pieters-Woluwe 291 210 134 255 043 403 328 155 312 340 956 966 353 523 917 408 564 211 358 188 477

Totaal 6 194 306 313 5 843 596 299 6 104 351 085 6 256 150 221 6 396 758 621 7 826 987 554 6 306 886 390

 Rendement IPP brut  - Bruto opbrengst personenbelasting  (BEF) 

Bron: Bestuur Plaatselijke Besturen, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Rendement IPP brut pour un taux de 1% par habitant (en BEF) - Bruto opbrengst personenbelasting per % aanslagvoet per inwoner (BEF)
Rekening 95 Rekening 96 Rekening 97 Rekening 98 Rekening 99 2000 2001

Sint-Joost-ten-Node 339                  401                  378                  371                  385                  471                  393                  

Sint-Jans-Molenbeek 683                  635                  683                  659                  665                  782                  643                  

Sint-Gillis 599                  565                  628                  635                  664                  721                  651                  

Schaarbeek 777                  697                  722                  705                  740                  922                  729                  

Anderlecht 849                  708                  798                  786                  795                  1 016               771                  

Brussel 842                  780                  804                  849                  876                  1 028               829                  

Koekelberg 937                  855                  842                  898                  1 105               816                  898                  

Vorst 1 048               904                  1 019               1 010               1 011               1 297               979                  

Etterbeek 914                  913                  1 051               979                  1 025               1 322               1 011               

Evere 1 091               1 114               1 021               1 046               1 046               1 380               1 014               

Jette 1 199               1 091               1 000               1 163               1 091               1 339               1 081               

Elsene 1 036               990                  1 045               1 039               1 111               1 434               1 090               

Ganshoren 1 132               1 270               1 117               1 197               1 187               1 511               1 144               

Sint-Agatha-Berchem 1 235               1 164               1 159               1 172               1 196               1 518               1 178               

St Lambrechts-Woluwe 1 350               1 259               1 291               1 327               1 327               1 735               1 368               

OUdergem 1 394               1 358               1 334               1 349               1 359               1 508               1 415               

Watermaal-Bosvoorde 1 497               1 305               1 393               1 437               1 448               1 999               1 462               

Ukkel 1 397               1 378               1 375               1 553               1 529               1 746               1 477               

Sint-Pieters-Woluwe 1 717               1 115               1 436               1 495               1 556               1 796               1 580               

Gewestelijk Gemiddelde 1 054               974                  1 005               1 035               1 059               1 281               1 038               

Bron: Bestuur Plaatselijke Besturen, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Rekening 95 Rekening 96 Rekening 97 Rekening 98 Rekening 99 2000 2001

Anderlecht 958 458 415          805 266 400          823 204 895          479 712 998          1 050 534 505       1 047 467 064       539 183 650            

Oudergem 362 293 298          328 591 598          337 645 545          342 546 012          206 551 801          245 468 791          487 589 823            

St-Agatha-Berchem 204 025 457          180 023 234          167 914 683          180 211 706          188 005 557          185 340 626          131 715 137            

Brussel 4 294 807 985       4 256 366 968       4 252 030 990       4 521 753 448       4 355 747 270       4 760 192 846       4 099 133 024         

Etterbeek 627 194 125          523 163 676          545 561 345          528 113 706          532 629 841          433 133 811          671 920 653            

Evere 323 597 370          353 003 484          323 678 856          395 987 846          394 498 889          182 818 365          378 318 845            

Vorst 736 374 534          528 552 245          620 160 200          628 515 796          495 724 902          317 645 835          952 835 319            

Ganshoren 144 223 979          153 992 425          152 615 252          157 070 692          153 234 068          166 656 983          179 563 699            

Elsene 1 174 658 274       912 024 879          991 177 233          994 427 796          991 006 371          700 951 015          1 245 769 915         

Jette 283 285 507          289 061 899          305 605 164          350 582 427          359 229 221          362 166 253          308 412 586            

Koekelberg 111 473 866          121 994 964          116 097 785          124 222 638          107 931 627          156 377 745          133 127 863            

St-Jans-Molenbeek 541 898 842          520 866 103          647 310 303          601 915 147          590 047 571          693 256 705          401 416 639            

St-Gillis 488 347 226          400 532 550          437 127 305          439 469 180          444 602 034          255 358 053          416 568 930            

St-Joost-ten-Node 347 775 505          346 952 216          431 371 734          346 170 122          486 539 555          504 125 191          381 505 621            

Schaarbeek 728 747 299          738 803 135          787 756 355          715 495 291          874 546 680          770 750 590          705 012 483            

Ukkel 933 837 188          875 806 320          974 898 314          960 783 854          950 799 256          676 741 675          807 524 769            

Watermaal-Bosvoorde 344 474 058          403 401 608          346 728 314          379 627 141          303 693 620          305 636 885          563 932 997            

St-Lambrechts-Woluwe 589 431 501          656 457 964          719 746 501          752 597 813          790 448 202          307 913 041          1 031 426 510         

St-Pieters-Woluwe 479 606 007          513 735 673          535 016 119          523 224 568          585 294 180          170 129 762          780 729 970            

Totaal 13 674 510 436     12 908 597 341     13 515 646 893     13 422 428 181     13 861 065 150     12 242 131 236     14 215 688 433       

 Rendement PRI - Opbrengst onroerende voorheffing  (BEF) 

Bron: Bestuur Plaatselijke Besturen, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Rendement PRI pour 100 centimes additionnels - opbrengst onroerende voorheffing
Rekening 95 Rekening 96 Rekening  97 Rekening  98 Rekening  99 2000 2001

Koekelberg 4 867 854         4 899 396         4 662 562         4 988 861         4 334 603         6 280 231         5 346 501         
Sint-Agatha-Berchem 9 489 556         7 347 887         6 853 661         7 355 580         7 673 696         7 564 924         5 376 128         
Ganshoren 6 297 990         6 724 560         6 664 421         6 858 982         6 691 444         7 277 598         6 932 961         
Jette 12 370 546       12 622 790       13 345 204       13 536 001       13 869 854       13 983 253       11 907 822       
Sint-Joost-ten-Node 11 670 319       11 642 692       14 475 562       11 616 447       16 326 831       16 916 953       12 802 202       
Evere 15 051 040       16 418 767       15 054 831       17 216 863       17 152 126       7 948 625         14 836 033       
Sint-Jans-Molenbeek 22 136 391       20 851 325       24 915 716       23 168 404       22 711 608       26 684 246       15 450 987       
Sint-Gillis 18 221 911       14 945 244       16 310 720       16 398 104       16 589 628       9 528 286         15 543 617       
Anderlecht 38 569 755       30 971 785       31 661 727       18 450 500       40 405 173       40 287 195       20 737 833       
Watermaal-Bosvoorde 13 073 019       15 309 359       13 158 570       14 407 102       11 525 375       11 599 123       21 401 632       
Etterbeek 21 146 127       17 638 694       18 393 842       17 805 587       17 957 850       14 603 298       22 654 102       
Oudergem 20 127 405       18 255 089       18 450 576       18 718 361       11 286 984       13 413 595       25 662 622       
Schaarbeek 29 503 939       28 747 204       30 651 998       27 840 284       34 029 054       29 990 295       27 432 392       
Vorst 27 072 593       19 432 068       22 800 007       23 107 198       18 225 180       11 678 156       35 030 710       
Sint-Pieters-Woluwe 23 980 300       23 351 622       24 318 915       23 782 935       26 604 281       7 733 171         35 487 726       
Ukkel 44 468 438       41 705 063       46 423 729       45 751 612       45 276 155       32 225 794       38 453 560       
Sint-Lambrechts-Woluwe 28 068 167       26 794 203       29 377 408       30 718 278       32 263 192       12 567 879       42 099 041       
Elsene 47 750 336       37 074 182       40 291 757       40 423 894       40 284 812       28 493 944       50 641 053       
Brussel 148 096 827     146 771 275     146 621 758     159 216 671     153 371 383     167 612 424     138 953 662     

Bron: Bestuur Plaatselijke Besturen, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Leger des Heils – Dienst voor 
Schuldbemiddeling 

 Sint-Annakerkstraat 102 
1081 Brussel 
℡ 02/419 19 16 

 02/411 42 20 
ldh@misc.irisnet.be 

 

Protestants sociaal centrum – Polyvalente 
Sociale Dienst 

 Cansstraat 12 
1050 Brussel 
℡ 02/512 80 80  

 02/512 70 30 
csp.psc@skynet.be 

 

Modelwijk vzw  
 Prins Leopoldsquare 49 

1020 Brussel 
℡ 02/477 19 90 

 02/477 19 99 
 modelwijk@skynet.be 

OCMW Anderlecht  
 Albert I - laan 16  

1070 Brussel 
℡ 02/529 96 12 – 02/529 96 14 

 02/522 64 12 

OCMW Oudergem 
 Emile Idiersstraat 37-39 

1160 Brussel 
℡ 02/672 71 00 

 02/672 71 00 

OCMW Brussel – Dienst Schuldbemiddeling  
 Hoogstraat 296 

1000 Brussel 
℡ 02/543 63 32 

 02/543 63 33 
 jwillems@cpasbru.irisnet.be 

OCMW Etterbeek – Dienst Schuldbemiddeling
 J. Jolyplein 

1040 Brussel 
℡ 02/627 21 63 – 02/627 22 60 – 02/627 22 59 

 02/646 32 14 

OCMW Vorst – Dienst Schuldbemiddeling 
 Van Péstraat 50 

1190 Brussel 
℡ 02/333 05 20 

 02/333 05 21  
 

OCMW Elsene 
 J. Paquotstraat 65 A 

1050 Brussel 
℡ 02/641 55 58 

 02/641 55 92 

OCMW Jette   
 Sint-Pieterskerkstraat 47 – 49 

1090 Brussel 
℡ 02/422 46 11 

 02/422 47 13 

OCMW Koekelberg 
 F. Delcoignestraat 39 

1081 Brussel 
℡ 02/412 16 02 

 02/412 16 85 
 bruno.lejeune@publilink.be 

OCMW Sint-Jans-Molenbeek – Dienst 
Schuldbemiddeling 

 Vandepeereboomstraat 14 
1080 Brussel 
℡ 02/412 53 11  

 02/412 53 53 

OCMW Schaarbeek  
 Algemeen Bestuur: Vifquinstraat 2 
 Sociale Diensten: Rogierlaan 43 (6de verdieping)  

1030 Brussel 
℡ 02/247 32 40 – 02/247 33 20 

 02/247 33 49 

OCMW Ukkel 
 Alsembergse Steenweg 860 

1180 Brussel 
℡ 02/370 75 11 

 02/370 75 64 
 genevieve.debecker@publilink.be 
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OCMW Watermaal-Bosvoorde – Dienst 
ldbemi

 L. Wienerl
1170 Brussel 

 

 Karrestraat 27 
1200 Brussel 

-Pieters-Woluwe – Dienst 
ling 

100 

 02/773 59 00 
 02/773 59 10 

pas@woluwe1150.irisnet.be

Schu ddeling  
aan 215 

OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe 

℡ 02/679 71 01 
 02/679 71 85 

℡ 02/777 76 42 
 02/779 16 33 

OCMW Sint
Schuldbemidde

 Stoeterijlaan 
1150 Brussel 
℡

 mediationdettes.c

Sociaal Huis
 H. Consciencel

1140 Brussel 
℡ 02/216 56 28 – 02/

 

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele 
terie van Landsverdediging 

  
 

1030 Brussel 

Actie van Minis
vzw (CDSCA)

 Leuvensesteenweg 392

℡ 02/739 02 38 
 02/739 02 75  

site: hhttttpp::////www

CAFA vzw 
 rue du Fort 25  

1060 Bruxelles 

 02/348 50 87  
t OCMW van Sint-Gillis Conventie met he

 

 NNEDERLANDSTALIGE ORGANNIISSAATTIIEESS  IINN  HHEETT  
BBHHGG  

 voor Algemeen 

84 
1000 Brussel 
℡ 02/502 66 00 

chipel.be

Archipel vzw – Centrum
Welzijnswerk 

 Groot Eiland 

 02/512 67 38 
 grooteiland.schuld@ar

CAW Archip
 Aumalestraat 7

1070 Brussel 
℡

 wegwijzer@arch
 

 

 

 van Vorst - OCMW 
aan 83 

240 60 70 
 02/215 59 51 
 yherbecq@evere.irisnet.be

www..mmiill..bbee//ccddsseeaa 

℡ 02/348 50 88 

77..22  SSCCHHUULLDDBBEEMMIIDDDDEELLIINNGGSSDDIIEENNSSTTEENN  VVAANN EDERLANDSTALIGE ORGA

  

el vzw - Wegwijzer 
 

 02/521 29 22 
 02/521 13 89 

ipel.be 
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Jean Centre de guidance de Molenbeek-Saint-
  rruuee  dd''OOsstteennddee  2266    

11008800  BBrruuxxeelllleess  
 95 – 02/410 52 37  ℡ 02/410 01

  0022//441144  1166  2244  

l Télé-Services  

 00 

Espace socia
 Boulevard de l'Abattoir 27-28 

1000 Bruxelles 
℡ 02/548 98

  0022//550022  4499  3399  

brutele.be

Free Clinic asbl 
 chaussée de Wavre 154 A 

1050 Bruxelles 
℡ 02/512 13 14 

 02/502 66 83 
 freeclinic@

Convention ave

Planning Fami
 rue Général Leman 10  

1040 Bruxelles 
℡ 02/230 10 30  

 0022//223300  7722  39 
  

Service de médiation de dettes  
 avenue Ducpétiaux 68 

1060 Bruxelles 
℡ 02/538 81 80 

 02/538 37 04 
 msandor.ssj@easynet.be

Service Social Juif 

 hbruyere.ssj@

  

  
c le CPAS d'Ixelles  

lial Leman 

 

 
easynet.be 

 249

mailto:mediationdettes.cpas@woluwe1150.irisnet.be


Signalementskaarten van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2003 

Gegevens opgenomen in december 2003 

   1

Tabel A: De gerechtigden op 
het leefloon 

Totaal aantal gerechtigden 
op het leefloon (aantal 

dossiers) 

Aantal erkende vluchtelingen 
die gerechtigd zijn op het 

leefloon 

Aantal personen ten laste van 
de gerechtigden op het 

leefloon 

Anderlecht - - -
Oudergem - - -
Sint-Agatha-Berchem - - -
Brussel - - -
Etterbeek - - -
Evere - - -
Vorst - - -
Ganshoren - - -
Elsene - - -
Jette 550 31 464
Koekelberg - - -
Sint-Jans-Molenbeek - - -
Sint-Gillis - - -
Sint-Joost-ten-Node - - -
Schaarbeek - - -
Ukkel 766 11 204
Watermaal-Bosvoorde - - -
Sint-Lambrechts-Woluwe - - -
Sint-Pieters-Woluwe - - -

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  - - -

Tabel B: De gerechtigden op 
het equivalent leefloon 

Aantal gerechtigden op het 
equivalent leefloon 

Aantal asielzoekers die 
gerechtigd zijn op het 

equivalent leefloon 

Aantal personen ten laste van 
de gerechtigden op het 

equivalent leefloon 

Anderlecht - - -
Oudergem - - -
Sint-Agatha-Berchem - - -
Brussel - - -
Etterbeek - - -
Evere - - -
Vorst - - -
Ganshoren - - -
Elsene - - -
Jette 167 54 206
Koekelberg - - -
Sint-Jans-Molenbeek - - -
Sint-Gillis - - -
Sint-Joost-ten-Node - - -
Schaarbeek - - -
Ukkel 596 451 143
Watermaal-Bosvoorde - - -
Sint-Lambrechts-Woluwe - - -
Sint-Pieters-Woluwe - - -

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  - - -
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Tabel A4: Uitsplitsing per wettelijke groep van gerechtigden op het leefloon  
 

 éénouder-
gezin met 

alleenstaande met 
gedeeltelijke kinderlast 

  

alleenstaande zonder 
kinderlast 

  
samenwonenden 

  
 kinderlast mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen 
Anderlecht - - - - - - -
Oudergem - - - - - - -
Sint-Agatha-Berchem - - - - - - -
Brussel - - - - - - -
Etterbeek - - - - - - -
Evere - - - - - - -
Vorst - - - - - - -
Ganshoren - - - - - - -
Elsene - - - - - - -
Jette 164 - 1 104 124 76 81
Koekelberg - - - - - - -
Sint-Jans-Molenbeek - - - - - - -
Sint-Gillis - - - - - - -
Sint-Joost-ten-Node - - - - - - -
Schaarbeek - - - - - - -
Ukkel 152 12 2 196 163 145 96
Watermaal-Bosvoorde - - - - - - -
Sint-Lambrechts-Woluwe - - - - - - -
Sint-Pieters-Woluwe - - - - - - -

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  - - - - - - -
 
Tabel B4: Uitsplitsing per wettelijke groep van gerechtigden op het equivalent leefloon 
 

 
  

alleenstaande met kinderen
  

alleenstaande zonder 
kinderen 

  
samenwonenden 

  
 gezin mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen 
Anderlecht - - - - - - -
Oudergem - - - - - - -
Sint-Agatha-Berchem - - - - - - -
Brussel - - - - - - -
Etterbeek   - - - - - - -
Evere - - - - - - -
Vorst - - - - - - -
Ganshoren - - - - - - -
Elsene - - - - - - -
Jette 43 5 42 31 36 5 5
Koekelberg - - - - - - -
Sint-Jans-Molenbeek - - - - - - -
Sint-Gillis - - - - - - -
Sint-Joost-ten-Node - - - - - - -
Schaarbeek - - - - - - -
Ukkel 100 14 86 198 103 114 81
Watermaal-Bosvoorde - - - - - - -
Sint-Lambrechts-Woluwe - - - - - - -
Sint-Pieters-Woluwe - - - - - - -

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  - - - - - - -
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Tabel A5: Uitsplitsing per leeftijdsgroep van gerechtigden op het leefloon      
 

 
< 18 
jaar 

18-25 
jaar 

26-29 
jaar 

30-34 
jaar 

35-39 
jaar 

40-44 
jaar 

45-49 
jaar 

50-54 
jaar 

55-59 
jaar 

60-64 
jaar 

>= 65 
jaar 

Anderlecht - - - - - - - - - - -
Oudergem - - - - - - - - - - -
Sint-Agatha-Berchem - - - - - - - - - - -
Brussel - - - - - - - - - - -
Etterbeek  - - - - - - - - - - -
Evere - - - - - - - - - - -
Vorst - - - - - - - - - - -
Ganshoren - - - - - - - - - - -
Elsene - - - - - - - - - - -
Jette - 107 69 67 65 53 54 41 45 31 18
Koekelberg - - - - - - - - - - -
Sint-Jans-Molenbeek - - - - - - - - - - -
Sint-Gillis - - - - - - - - - - -
Sint-Joost-ten-Node - - - - - - - - - - -
Schaarbeek - - - - - - - - - - -
Ukkel - 144 91 76 68 87 86 74 57 46 37
Watermaal-Bosvoorde - - - - - - - - - - -
Sint-Lambrechts-Woluwe - - - - - - - - - - -
Sint-Pieters-Woluwe  - - - - - - - - - - -

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  - - - - - - - - - - -
 
Tabel B5: Uitsplitsing per leeftijdsgroep van gerechtigden op het equivalent leefloon   
 

 
< 18 
jaar 

18-25 
jaar 

26-29 
jaar 

30-34 
jaar 

35-39 
jaar 

40-44 
jaar 

45-49 
jaar 

50-54 
jaar 

55-59 
jaar 

60-64 
jaar 

>= 65 
jaar 

Anderlecht - - - - - - - - - - - 
Oudergem - - - - - - - - - - - 
Sint-Agatha-Berchem - - - - - - - - - - - 
Brussel - - - - - - - - - - - 
Etterbeek  - - - - - - - - - - - 
Evere - - - - - - - - - - - 
Vorst - - - - - - - - - - - 
Ganshoren - - - - - - - - - - - 
Elsene - - - - - - - - - - - 
Jette - 22 19 25 30 20 11 9 6 8 17 
Koekelberg - - - - - - - - - - - 
Sint-Jans-Molenbeek - - - - - - - - - - - 
Sint-Gillis - - - - - - - - - - - 
Sint-Joost-ten-Node - - - - - - - - - - - 
Schaarbeek - - - - - - - - - - - 
Ukkel 9 136 100 122 81 54 38 20 8 12 16 
Watermaal-Bosvoorde - - - - - - - - - - - 
Sint-Lambrechts-Woluwe - - - - - - - - - - - 
Sint-Pieters-Woluwe  - - - - - - - - - - - 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  - - - - - - - - - - - 
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Tabel A6: Aantal maanden toekenning van het leefloon of het bestaansminimum per gerechtigde op het grondgebied van de 
gemeente gedurende de laatste 60 maanden tot en met het betrokken jaar (met inbegrip van de "artikel 60, §7" gerechtigden 

op het leefloon) 
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1 - - - - - - - - - 125 - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - 133 - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - 102 - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - 79 - - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - - 72 - - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - - 68 - - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - - 72 - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - 73 - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - 54 - - - - - - - - - -

10 - - - - - - - - - 39 - - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - - 44 - - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - - 36 - - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - - 38 - - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - - 33 - - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - - 56 - - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - - 33 - - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - - 30 - - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - - 16 - - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - - 21 - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - 22 - - - - - - - - - -
21 - - - - - - - - - 18 - - - - - - - - - -
22 - - - - - - - - - 22 - - - - - - - - - -
23 - - - - - - - - - 18 - - - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - -
25 - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - -
26 - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - -
31 - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - -
32 - - - - - - - - - 16 - - - - - - - - - -
33 - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - -
34 - - - - - - - - - 14 - - - - - - - - - -
35 - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - -
36 - - - - - - - - - 75 - - - - - - - - - -
37 - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - -
38 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
41 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
42 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
48 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -
49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Tabel B6: Aantal maanden toekenning van het equivalent leefloon of equivalent BM per gerechtigde op het grondgebied 

van de gemeente gedurende de laatste 60 maanden tot en met het betrokken jaar   
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1 - - - - - - - - - 52 - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - 49 - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - 39 - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - 38 - - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - - 45 - - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - - 34 - - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - - 22 - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - 38 - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - 30 - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - - 30 - - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - - 18 - - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - - 17 - - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - - 13 - - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - - 22 - - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - - 15 - - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - - 17 - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - -
21 - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - -
22 - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - -
23 - - - - - - - - - 13 - - - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - -
25 - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - -
26 - - - - - - - - - 11 - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - -
31 - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - -
32 - - - - - - - - - 9 - - - - - - - - - -
33 - - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - -
34 - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - -
35 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
36 - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - -
37 - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - -
38 - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - -
39 - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - -
40 - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - -
41 - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - -
42 - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - -
43 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -
44 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -
45 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
46 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -
47 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -
48 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -
49 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
50 - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - -
51 - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - -
52 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
53 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
54 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
55 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -
56 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -
57 - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - -
58 - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - -
59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60 - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - -
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Tabel C:     
Gerechtigden op financiële steun, leefloon en equivalent leefloon  
Gegevens voor de periode van 1 januari tot 31 december 2003  
 

 

TOTAAL aantal  
gerechtigden op het leefloon 

of het equivalent leefloon 
gedurende de periode 

Totaal aantal gerechtigden 
op een FINANCIELE 

STEUN (uitgenomen de 
gerechtigden op het leefloon 
of het equivalent leefloon en 

de begeleide personen 
zonder geldelijke bijstand) 

Aantal NIEUWE 
gerechtigden (dossiers) 
op het leefloon of het 

equivalent leefloon, d.w.z. 
zij die in de gemeente 

gedurende de laatste vijf 
jaar voorafgaand aan het 

referentiejaar geen 
bestaansminimum of 

equivalent 
bestaansminimum hebben 

verkregen 

Anderlecht - - - 
Oudergem - - - 
Sint-Agatha-Berchem - - - 
Brussel - - - 
Etterbeek  - - - 
Evere - - - 
Vorst - - - 
Ganshoren - - - 
Elsene - - - 
Jette 1092 251 354 
Koekelberg - - - 
Sint-Jans-Molenbeek - - - 
Sint-Gillis - - - 
Sint-Joost-ten-Node - - - 
Schaarbeek - - - 
Ukkel 1804 679 - 
Watermaal-Bosvoorde - - - 
Sint-Lambrechts-Woluwe - - - 
Sint-Pieters-Woluwe - - - 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  - - - 
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Gegevens voor de periode van 1 januari tot 31 december 2003    
Tabel D:  tewerkstelling ten laste van het OCMW  (Art. 60, $ 7 en art. 61) 

  
tewerkstelling 
(vrijwilligers- 

onbezoldigde 
tewerkstelling 

Tewerkstelling binnen het OCMW buiten het OCMW werk (binnen of  

 
aantal personen aantal RSZ-dagen aantal personen aantal RSZ-dagen

niet inbegrepen) 
buiten het 
OCMW) 

Anderlecht - - - - - -
Oudergem - - - - - -
Sint-Agatha-Berchem - - - - - -
Brussel - - - - - -
Etterbeek - - - - - -
Evere - - - - - -
Vorst - - - - - -
Ganshoren - - - - - -
Elsene - - - - - -
Jette 58 - 43 - 5 -
Koekelberg - - - - - -
Sint-Jans-Molenbeek - - - - - -
Sint-Gillis - - - - - -
Sint-Joost-ten-Node - - - - - -
Schaarbeek - - - - - -
Ukkel 81 11079 42 5292 - 20
Watermaal-Bosvoorde - - - - - -
Sint-Lambrechts-Woluwe - - - - - -
Sint-Pieters-Woluwe - - - - - -
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest  - - - - - -

Tabel E:            
Aantal contracten voor socio-professionele 

inschakeling (Brussels   Aantal integratiecontracten niet- 

Bijzondere contracten 

Gewestelijk programma voor socio-professionele 
inschakeling)  

  
  

inbegrepen in bovenvermelde rubriek (wet 
Onkelinx)  

  
  

 van 18 tot 25 jaar andere van 18 tot 25 jaar andere 
Anderlecht   - -  - -
Oudergem   - -  - -
Sint-Agatha-Berchem   - -  - -
Brussel   - -  - -
Etterbeek   - -  - -
Evere   - -  - -
Vorst   - -  - -
Ganshoren   - -  - -
Elsene   - -  - -
Jette   41 7  - -
Koekelberg   - -  - -
Sint-Jans-Molenbeek   - -  - -
Sint-Gillis   - -  - -
Sint-Joost-ten-Node   - -  - -
Schaarbeek   - -  - -
Ukkel   149 552  - -
Watermaal-Bosvoorde   - -  - -
Sint-Lambrechts-Woluwe   - -  - -
Sint-Pieters-Woluwe   - -  - -
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest    - -  - -
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Gegevens voor de periode van 1 januari tot 31 december 2003     
Tabel F: Beroepsopleiding georganiseerd door het OCMW of ten laste van het OCMW 
 

 aantal beroepsopleidingen 
 

aantal overeenkomsten tewerkstelling-opleiding 
 
 

aantal basisopleidingen  
(alfabetisering en vooropleiding)

 

 

aantal personen aantal 
gevolgde uren aantal personen 

totaal aantal 
opleidings-

uren 

totaal aantal 
uren tewerk-

stelling 
aantal personen totaal aantal 

uren 

Anderlecht - - - - - - -
Oudergem - - - - - - -
Sint-Agatha-
Berchem - - - - - - -
Brussel - - - - - - -
Etterbeek - - - - - - -
Evere - - - - - - -
Vorst - - - - - - -
Ganshoren - - - - - - -
Elsene - - - - - - -
Jette 41 - 20 - - 151 -
Koekelberg - - - - - - -
Sint-Jans-
Molenbeek - - - - - - -
Sint-Gillis - - - - - - -
Sint-Joost-ten-
Node - - - - - - -
Schaarbeek - - - - - - -
Ukkel 162 - - - - 57 -
Watermaal-
Bosvoorde - - - - - - -
Sint-
Lambrechts-
Woluwe - - - - - - -
Sint-Pieters-
Woluwe - - - - - - -
Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest  - - - - - - -
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Tabel AB: Mensen afhankelijk van het leefloon of het equivalent leefloon        

     

  

Gegevens opgenomen in december 2003       
 

 gerechtigden 
  
  

personen ten laste van gerechtigden 
  
  

algemeen 
totaal: bevolking op

aandeel gerechtigden in de totale bevolking 
(‰) 

  
  

algemeen 
totaal (‰) 

 leefloon 
equivalent 
leefloon       totaal leefloon

equivalent 
leefloon totaal

LL + ELL + 
ten laste 1/01/2003 leefloon 

equivalent 
leefloon totaal

LL + ELL + 
ten laste 

Anderlecht - - - - - - - 917 - 59 - - -
Oudergem - - - - - - - 28992 - - - - 
Sint-Agatha-
Berchem - - - - - - - 19478 - - - - 
Brussel - - - - - - - 39501 - - - - 1
Etterbeek - - - - - - - 41019 - - - - 
Evere - - - - - - - 32703 - - - - 
Vorst - - - - - - - 47313 - - - - 
Ganshoren - - - - - - - 20247 - - - - 
Elsene - - - - - - - 75841 - - - - 
Jette 550 167  717 464 206 670 1387 41569 13,2 4,0 17,2 33,4
Koekelberg - - - - - - - 17021 - - - - 
Sint-Jans-
Molenbeek - - - - - - - 76177 - - - - 
Sint-Gillis - - - - - - - 43395 - - - - 
Sint-Joost-ten-
Node - - - - - - - 23070 - - - - 
Schaarbeek - - - - - - - 09138 - - - - 1
Ukkel 766 596  1362 204 143 347 1709 75433 10,2 7,9 18,1 22,7
Watermaal-
Bosvoorde - - - - - - - 24420 - - - - 
Sint-
Lambrechts-
Woluwe - - - - - - - 47225 - - - - 
Sint-Pieters-
Woluwe - - - - - - - 37740 - - - - 
Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest  - - - - - - - 92041 - - - - 9
 

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn 





22..  SSYYNNTTHHEESSEE  VVAANN  DDEE  SSUUGGGGEESSTTIIEESS  EENN  OOPPMMEERRKKIINNGGEENN  VVAANN  DDEE  BBEETTRROOKKKKEENN  
OORRGGAANNIISSAATTIIEESS  

 

Volgens de ordonnantie van 8 juni 2000 over het armoederapport moeten de betrokken organisaties en 
personen een verslag van hun werkzaamheden meedelen om te kunnen deelnemen aan het 
rondetafelgesprek dat wordt georganiseerd in het kader van het jaarlijks armoederapport in het BHG. 

Ze kunnen ook een synthese van hun suggesties en opmerkingen die kunnen bijdragen tot het debat 
toevoegen. 

De OCMW's en de gemeenten worden eveneens uitgenodigd op het rondetafelgesprek. 

Onderstaande verenigingen hebben het verslag van hun werkzaamheden 2002 en 2003 ingediend. 

22..11  LLIIJJSSTT  VVAANN  DDEE  BBEETTRROOKKKKEENN  OORRGGAANNIISSAATTIIEESS  EENN  PPEERRSSOONNEENN  DDIIEE  WWEENNSSEENN  DDEEEELL  TTEE  NNEEMMEENN  
AAAANN  HHEETT  RROONNDDEETTAAFFEELLGGEESSPPRREEKK  EENN  DDIIEE  HHEETT  VVEERRSSLLAAGG  VVAANN  HHUUNN  WWEERRKKZZAAAAMMHHEEDDEENN  
HHEEBBBBEENN  IINNGGEEDDIIEENNDD  VVOOOORR  3311  MMAAAARRTT  22000044  

Adzon/CAW Mozaïek vzw, Aiguillages asbl, AMA/association des maisons d’accueil et des 
structures d’aide aux personnes sans-abri asbl, Arana/CAW Mozaïek vzw, Archipel CAW vzw, 
Avanti asbl, 
Bij Ons vzw, Bonnevie/ALARM, Brabantia CMW vzw, Brusselse Bond voor het Recht op 
Wonen vzw, BWR/Brusselse Welzijn- en Gezondheidsraad vzw, 
CAFA vzw, Cap-ITI asbl, CBCS/Conseil bruxellois de coordination socio-politique asbl, 
Cocof/Commission communautaire française/Service Affaires sociales, Centre de guidance de 
Molenbeek-Saint-Jean asbl, Centre de service social Bruxelles Sud-est asbl, CMDC/Centrum voor 
Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie vzw, COBRALO OVM, Coin de rue asbl, 
Collectif Droits et Respect, Comité de citoyens sans emploi asbl, Comité de défense des citoyens 
de la ville de Bruxelles asbl, Comité de défense et d'information des minimexés d'Anderlecht asbl, 
Coordination gaz-électricité-eau van Brussel, 
Drie Appelbomen vzw, 
E.H. Froidure CMW vzw, Entraide des travailleuses asbl, Entraide et culture asbl, Equipes 
d’entraide asbl, Espace social Télé service asbl, 
FAMGB/Fédération des association de médecins généralistes de Bruxelles asbl, FCSS/ Fédération 
des Centres de service social asbl, FCJMP/Fédération des centres de jeunes en milieu populaire 
asbl, Fédération des centres de planning et de consultations asbl, Fédération des centres pluralistes 
familiaux asbl, Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté, Foyer etterbeekois OVM, Foyer 
forestois OVM, Foyers collectifs OVM, Free Clinic asbl,  
Gemeenschappelijk Daklozenfront vzw, Germinal OVM, Groene poort vzw, Gué (le) asbl,  
Habitations à bon marché van Sint-Joost-ten-Node OVM, Het Sociale Huis Evere, HLS van 
Oudergem OVM, Hoeksteen vzw, Home Baudouin asbl, Home Dupré asbl, Huis van vrede/CAW 
Archipel vzw, 
Inter Centres CASG, Iris vzw AIS, 
Leger des Heils/Begeleid wonen en schuldbemiddeling/CAW Archipel 
Maison de la mère et de l’enfant asbl, Maison rue verte asbl, Ministerie van het BHG/Bestuur 
Ruimtelijke ordening en Huisvesting, Moderne Woning (de) OVM, Modelwijk vzw, Mozaïek 
CAW vzw, 
Nouveau 150 asbl 
Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse de la Communauté française, 
Observatoire du crédit et de l'endettement asbl, Open deur vzw, 
Parlons-en, Plaatselijk Observatiecentrum over de staat van de armoede in Anderlecht, Planning 
familial Leman asbl, Protestants Sociaal Centrum vzw, Puerto, 
Relais (de), Ruelle (la) asbl, 
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Schutti , 
Sociale e 
Gemee ie van Sint-Lambrechts-Woluwe, Sociale Dienst van Kuregem, Sociale 
Dienst van Socialistische Solidariteit CMW vzw, Source asbl, Spullenhulp vzw, SSJ/ Service 
ocial juif asbl, Syndicat des locataires de logements sociaux asbl, 

2

ng (de)/CAW Archipel, Sociale Dienst van de Gemeentelijke Administratie van Elsene
 Dienst van de Gemeentelijke Administratie van Sint-Gillis, Sociale Dienst van d
ntelijke Administrat

s
Talita vzw, Télé Accueil asbl, Tels Quels asbl, Trame (la) asbl, Transit vzw, 
Ukkelse Maatschapij voor de Huisvesting OVM, 
Vie féminine Bruxelles,  
Wijkmaatschappelijk Werk 1030 vzw, Wijkpartenariaat-De Schakel vzw, Wolu Services asbl. 
 

2..22  SSAAMMEENNVVAATTTTIINNGG  VVAANN  DDEE  AACCTTIIVVIITTEEIITTEENNRRAAPPPPOORRTTEENN  

In onderstaande tabel wordt de samenvatting gegeven van de problemen en de verschillende 
zijn 

door de diverse Brusselse openbare en private diensten, die met verschillende bevolkingsgroepen 

Het Observa lemen waarmee de diensten te maken hebben 
en van de oplossingen die zij voorstellen. De tabel is louter een weergave van wat de organisaties 

er 
en 

het 

voorstellen die behandeld en meegedeeld werden aan het Observatorium voor Gezondheid en Wel

werken of rond een specifieke problematiek. 

torium maakte een samenvatting van de prob

instuurden, er gebeurde geen verwerking van de informatie. 

  

In deze tabel worden enerzijds de problemen waarmee de bevolking te kampen heeft gerangschikt p
problematiek en per bevolkingsgroep en anderzijds de institutionele problemen die de dienst
ondervinden. 

Een deel van de problemen en voorstellen kwamen reeds aan bod in het tweede hoofdstuk van 
negende rapport in verband met het gebrek aan inkomsten en de overmatige schuldenlast. 

 

 

22..22..11  MMOOEEIILLIIJJKKHHEEDDEENN  WWAAAARRMMEEEE  DDEE  BBEEVVOOLLKKIINNGG  TTEE  KKAAMMPPEENN  HHEEEEFFTT,,  PPEERR  TTHHEEMMAA  

 Probleem  Moeilijkheden  Voorstellen 

Toegang tot de  Tijdrovende en ingewikkelde 
diensten en tot de administratieve procedures. de diensten voor rechtshulp
informatie Voorbeeld: de verplichting een 

bewijs van behoeftigheid voor te  verbeteren van de communicatie 
leggen 

 gebrek aan correcte informatie 

 vergemakkelijken van de toegang tot 
 

tussen hulpverleners en diegenen die 
geholpen worden 

en 

 belang van de grootte van de 
diensten om menselijke relaties 
te behouden 

 verbeteren van de informatie 

 bewustmaken van rechten en plicht

Kinderdagver-
blijven 

 gebrek aan plaatsen waardoor het 
voor eenoudergezinnen 
onmogelijk is om werk te vinden 

 hoge kost

 creëren van tijdelijke opvangplaats

opleiding volgen 

prijs van de niet-

en 
terwijl de ouders werk zoeken of een 

 creëren van nieuwe opvangplaatsen 
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gemeentelijke structuren tegen dezelfde prijs als de 
gemeentelijke dagverblijven 

 invoeren van "babysitcheques" voo
ee

r 
noudergezinnen die 's avonds of 's 

n nachts werke

Cultuur en vrije  
tijd en groepsvakanties voor gezin

 ondersteunen van vrijetijdsbesteding 
nen die 

in armoede leven 

Asielaanvraag  duur van de beslissing 

 onmogelijkheid om te werken in 
afwachting van de beslissing 

 inkorten van de procedure 

 mogelijkheid om te werken tijdens de 
procedure 

Dualisering en 
discriminaties 

 versnelling van het 
dualiseringsfenomeen van de 

 de eis bewijzen van 

 opnieuw in evenwicht brengen van de 
politieke keuzes 

 respecteren en integreren van de 
culturele verschillen in de werking 
van de maatschappij 

uitbreiding van Europa 

bevolking, grotere sociale breuk 

 uitsluiting van bepaalde etnische 
gemeenschappen 

 nemen van structurele maatregelen 

behoeftigheid voor te leggen 
 beter verdelen van de 

bevolkingsstromen tijdens de 

 doeltreffend bestraffen van 
rassendiscriminatie 

chool en 
leiding 

 te hoge schoolkosten 

 toegang tot het onderwijs 
afhankelijk van hoge kosten 

onderwijs van arme en rijke 
geme

 

tratief vlak 

 

 tlijsten 

 subsidiëren van de scholen zodat ze 
echt gratis worden 

 intensifiëren van de toegankelijkheid 
van het onderwijs tegen lagere 

 
inkomsten van de inwoners 

 vergema ang tot 

n 

akeling 

 60 en 
61 via hun werk 

 vergroten van de mogelijkheden van 
Bruxelles-formation voor het onthaal 

 e centra 

S
op

 te grote verschillen tussen het kostprijs of op basis van de

enten 
kkelijken van de toeg

 analfabetisme 

toegang tot kwalificerende 
opleidingen voorbehouden voor 
het publiek dat in orde is op 
adminis

buitenschoolse activiteiten van 
kinderen die in armoede leve

 uitbreiden van de administratieve 
criteria voor de toegang tot sociaal-
economische insch

te weinig opleidingscentra 

te lange wach

 vorming van mensen in artikel

van het publiek en zijn opleiding 

creëren van nieuw

 opleiden van mensen die in armoede 
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leven voor de renovatie van
woning 

 hun 

Tewerkstelling  bijstandsvallen want men verliest 
OCMW-voordelen, ook bij een 
laag loon 

 moeilijk om werk te vinden voor 
personen die in armoede leven 

 wervingscriteria te beperkend 
de 

mensen 

 n 
te moedigen om laaggeschoolde 

n 

 
arbeidsvergunning of de 

beperkt verblijf) 

 
veel beroepen 

 werkzoekenden te laag 
geschoold of niet geschoold 

 precaire arbeidsplaatsen 

en 

ing 

 

egelen ten 
voordele van de verschillende 

 versterken van de lokale 

lwassenen 

diensten voor sociaal-economische 

 ijkcursussen 
Frans en Nederlands 

 bevorderen van het werken via 
"jobcoaching" in het kader van de 
sociale begeleid

 bestrijden van elke vorm van 
discriminatie en toepassen van de 
voorziene sancties

 harmoniseren van de maatrvoor de laagst geschool

bevolkingsgroepen 
geen wil om de werkgevers aa

werkgelegenheidsopdrachten en de 
cursussen voor vo

mensen aan te neme

problemen in verband met de 
 versterken van de middelen van de 

uitsluiting van bepaalde 
voordelen (vreemdelingen met inschakeling 

organiseren van prakt
arbeidsmarkt verzadigd voor 

 flexibiliteitseisen 

 toegang tot de arbeidsmarkt erg 
moeilijk voor eenoudergezinn

Energie  

 te veel gezinnen met 6 ampère 

  overmatige schuldenlast van de
gezinnen 

verbeteren van de akkoorden 
OCMW-Sibelga 

 uitbreiden van de toepassing van de 
sociale tarieven 

Gezin  bescherming van zijn inkomsten 
wd 

aag 
geniet enkel de partner die getrouwd 

 deze bescherming. 

 morele kwetsbaarheid, 
economische onzekerheid en 
sociaal isolement van de 
eenoudergezinnen 

uitbreiden tot de partner die getrou
is volgens het wettelijk stelsel en 
feitelijk gescheiden is. Vand

is volgens het stelsel van scheiding 
van goederen van

Huisvesting  Gebrek aan behoorlijke 
woningen tegen haalbare prijzen 

 Gebrek aan huisvesting voor 
thuislozen 

 Onbewoonbaar verklaarde 

 Begeleiden van personen als ze een 

 Uitbreiden van het aantal sociale 
woningen 

beroep doen op het vredegerecht 
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woningen 

 Te hoge huren 

 
nen 

t 
en 

e nooit werden 
uitgevoerd 

 
et name 

de waarborgbrief) 

 
gewend 

 s hoger liggen 
oningen 

 sen 

voorwaarden om in aanmerking 
 sociale 

woning 

 
woning te krijgen 

 ningen niet aangepast 
aan de grote gezinnen 

 Flagrante discriminatie van de 
Afrikaanse minderheden bij de 

ng en in 

 Betaling van de onroerende 
voorheffing identiek voor de 
eigenaars van woningen die via 
sociale verhuurkantoren 

-

liggen 

 n 

 Onmiddellijk opvolgen van de 
d van 

 Samenwerken met een 

 middelen voor het 
verlenen van de huurwaarborg die 

 menstellen met 
financiële middelen 

 n 
 

eigenaar als voor de huurder 

 
n 

 
ankelijk zijn, 

met flexibele uurregelingen, om de 
nuttige informatie over huisvesting, 
de voorgestelde steunmaatregelen, de 
juridische verweermiddelen, enz. te 
centraliseren 

 Verstrengen van de wetgeving op 
leegstaande gebouwen die verhuurd 
kunnen worden 

 Gebruik maken van wettelijke 
middelen om jacht te maken op 

ergeëxploiteerde 

 igenaars die 
en 

 
bare 

 
bij de betaling van hun huur 

 an het aanbod woningen 
verhuur via sociale verhuurkantoren 

 Gedeeltelijk of volledig vrijstellen 
van de onroerende voorheffin

Reglementeren van de huurprijze

gezinnen bij betalingsachterstan
de huur en hen helpen Gebrek aan huisvesting voor 

grote gezin

 Discrepantie tussen huurwaarde 
en koopkracht 

schuldbemiddelingsdienst 

Vinden van andere 
 Opzegging van het huurcontrac

door de eigenaar voor werk
terwijl di

mensen niet stigmatiseert 

De huurwaarborg sa

Stigmatisering van de personen 
via de huurwaarborg (m Vergroten van de hulpmogelijkhede

voor renovatie zowel voor de

Ontoereikendheid van de 
middelen die worden aan
om de huurwaarborg samen te 
stellen 

Ontwikkelen van renovatie-
huurcontracte

 Creëren van "huisvestingsloketten"
die voor iedereen toeg Misbruik van de eigenaars 

Lasten die som
dan de huur in sociale w

Verhoging van het aantal men
die beantwoorden aan de 

te komen voor een

Wachttijden om een sociale 

onbewoonbaar verklaarde, 
leegstaande of ovSociale wo
woningen 

Vervolgen van e
onbewoonbaar verklaarde woning
verhuren 

Fiscale voordelen bieden aan de 
eigenaars die verhuren aan kwets
bevolkingsgroepen 

Specifiek hulp bieden aan de armsten 

toegang tot de huisvesti
het bijzonder de 
eenoudergezinnen 

verhuren en van de privé
eigenaars, terwijl de huren laag Verhogen v

(SVK) 

g van de 
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eigenaars die hun goed toevertrouwen 
aan een SVK of aan de SVK-
eigenaars 

Uitbreiden van het aantOpvang in 
instellingen (ex-

  plaatsen in 

  
et een hond 

 gebrek aan opvangplaatsen voor 

 al 
transitwoningen van het OCMW 

 
appartementen met toezicht 

 en 
staande 

structuren aanpassen voor de mensen 

 Creëren van een werkgroep om de 

n 18 

 de 
ode om de 

 Onvoldoende woningen voor 
begeleid wonen 
psychiatriepatiënten) 

Niet voldoende
Verhogen van het aantal 

opvangtehuizen en begeleide 
woningen (thuislozen) 

Gebrek aan plaatsen voor
thuislozen m

Creëren van nieuwe opvangstructur
voor de thuislozen of de be

met een hond 

 Gebrek aan plaatsen voor 
thuislozen met psychische 
problemen 

prioriteiten te definiëren op het vlak 
van de opvang van jongeren va
tot 25 jaar 

 gebrek aan opvang- en 
begeleidingsplaatsen voor ex-
gedetineerden 

 Zo kort mogelijk houden van
huisvestingsperi
institutionele afhankelijkheid 
(gekoppeld aan de huisvesting) te 
vermijden  

het personeel van de diensten vormen 
tot luisterbereidheid  

coördineren v

jongeren van 18 tot 25 jaar 

Sociale relaties 

 

 

 an de diensten met 
andere betrokkenen (politie, 

  ontmoetings- en 
uitwisselingsplaatsen, van 

n 
 zijn 

 n van feestactiviteiten en 
ontmoetingen tussen bewoners 

 
g van diensten 

 agressie van de mensen 

 sociaal isolement dat leidt tot 
sociale uitsluiting 

gevoel van sociale nutteloosheid preventiediensten) 

ontwikkeling van

"burgerruimten" voor gesprekke
en/of activiteiten die toegankelijk
voor iedereen 

ontwikkele

creëren van een netwerk voor de 
uitwisselin

Minimumlonen en 
minimum-
uitkeringen 

  te laag want 

 
ire 

  gewicht van de 
huisvesting in het gezinsbudget, 
met inbegrip van energie 

m 

 optrekken van de koopkracht 

 
meerderjarige kinderen die onder 

e LL enkel toekennen bij een 
verandering van woonst 

 

 optrekken van de sociale minima o
een waardig leven te kunnen leiden 

inkomsten uit werk
niet aangepast aan de 
elementaire behoeften 

sociale minima ontoereikend en 
onaangepast aan elementa
behoeften 

te hoog

geen LL uitkeren voor de 

hetzelfde dak wonen als hun ouders 
(gebruikt als zakgeld) maar het 
eigenlijk

verdedigen van de verworvenheden 
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van de sociale zekerheid 

bevorderen  van de herverdeling van 
de rijkdom om voor iedereen 

igheden te 

gezondheid, onderwijs, bestrijding 
 bijstand  

behoorlijke levensomstand
waarborgen op het vlak van 

van de armoede of sociale

Gezondheid  

derzoeken en van de 
geneesmiddelen voor de 

iale 

enhuis 
voor de personen met een 

 weigering van bepaalde 

 nieuw remgeld (wachtdienst in 
de ziekenhuizen) 

 bepaalde mensen hebben geen 
toegang tot een ziekenfonds 

 laattijdig beroep op de medische 
diensten 

 gebrek aan referentiepersonen in 
de gezondheidsdiensten 

 harmoniseren van de 

 
ganiseren 

 igen van de procedure 
voor dringende medische hulp 

 

 
de hulp voor mensen die 

 eem van de 

 ls 
schouwd in de 

 , 

 het toezicht en de 

 ur 
ensen 

an 
generische geneesmiddelen 

ongelijke toegang tot de 
medische verzorging reglementeringen 

erkenning van de geneesheren die de 
wachtdienst or

 gebrek aan 
gezondheidsvoorlichting 

 verbeteren van de informatie over 
medische centra 

vereenvoud

 te hoge kostprijs van de 
gezondheidszorg, van de 
medische on

gerechtigden op een soc
uitkering (terugbetaling 
naderhand) harmoniseren van de steun inzake 

gezondheid van de OCMW's 

ontwikkelen van de infrastructuur 
voor dringen

 geen definitie van de dringende 
medische verzorging 

deze uitgaven niet kunnen dragen 

behouden van het syst

 geen vrije keuze van ziek

uitkering (buiten ELL) 
derde betaler 

definiëren van de zorgen die a
dringend worden be

verzorging zoals kinesitherapie 

dringende medische hulp 

de keuze van de specialist vrij laten
ongeacht in welk ziekenhuis hij werkt 

versterken van 
sancties in geval van misbruik in de 
plaats van de sociaal verzekerden 
algemeen te straffen 

opzetten van een goedkope structu
voor medische hulp voor m
zonder ziekenfonds of met een laag 
inkomen 

 aanmoedigen van de verkoop v

Overmatige 
schuldenlast 

 
iefacturen en talloze 

ziekenhuisopname 

 de definitie van schuldbemiddeling 
aanpassen aan de praktijk 

 de schuldbemiddelingsdiensten 
versterken en financieren 

grootte van de uitstaande 
hospitalisat
gezondheidsschulden, 
overmatige schuldenlast 
veroorzaakt door een 

 een computerprogramma invoeren 
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om de mensen met een te grote 
schuldenlast te helpen en om een 

 

 

t uitsluiten uit 
ldenregeling 

eid te 
erkennen van de 

middelingsdiensten 

 te 

 

  
it 

ocedures in de hand 

 
e 

 ers 
gwekkende 

 en 

rechtmatig beslag aan te 

 

 en reclame 
ieten 

 stellingen 

 overmatige schuldenlast door de 
huurprijs 

 neiging van de gezinnen om op 
krediet te leven 

 onmogelijkheid om de courante 
behoeften het hoofd te bieden: 
gas, elektriciteit 

 ssenkomst 
van de 

delingsdienst: 
 in der 

minne te treffen met schuldeisers 

 n met 

  leidt tot 
gsgedrag 

atige 
schuldenlast 

  het 
n 

verantwoorde consumptie 

 
schuldbemiddeling is achterhaald 

 et recht en het 
gerecht bij de betwisting van een 

 theoretische 

eurwaarders die in 
vraag wordt gesteld 

 van de 
kredietkantoren 

 val van de kredietkaarten en 
overtrokken bankrekeningen 

 leugenachtige reclame 

 

 tuaties 

 an de 

analyse te maken van de schuldenlast
van de bevolking 

de mensen met een te zware 
schuldenlast melden aan de 
schuldbemiddelingsdiensten 

 de onvermogenden nie
de collectieve schulaattijdigheid van de tu

 het onvermogen van de personen 
erkennen door de geldigh

schuldbemid
problemen om regelingen

insolvabiliteitsverklaringen van de 
erkende schuldbewegzakken van de gezinne

lage inkomens in de te zware 
schuldenlast 

te zware schuldenlast die
verwaarlozin

 moratoire periodes zonder interest 
toekennen aan onvermogenden 

 mogelijkheid om gezinnen met een
grote schuldenlast "failliet" te 

 te weinig plaats toegekend aan 
de preventie van overm

verklaren in ruil voor een verbod om
nieuwe schulden aan te gaan 

verlichten van de aansprakelijkheid
geen vorming op school op
vlak van budgetbeheer e

van de belastingontvanger die op d
ogenblik het extremisme en 
frustrerende pr
werkt 

inschakelen van de 
gerechtsdeurwaarders bij d

de definitie van 

geen toegang tot h toepassing van de wet op de 
minnelijke invordering van schulden 

onrechtmatig beslag 
 daadwerkelijk controleren van de 

gerechtsdeurwaarders 

gerechtsdeurwaarders en schuldeis
bewustmaken van zor

verantwoordelijkheid van de 
gerechtsd

toestanden 

hervorming van de wijze waarop e
geding moet worden aangespannen 
om een on

misbruik en manipulatie 

vechten 

sensibiliseren van de 
buurtrechtbanken  

versterken van de strijd teg
 schuldenlast van de 

zelfstandigen neemt zeer snel toe

gebrek aan begrip voor si
van onvermogen 

te snelle inroeping v

die aanzet tot gemakkelijke kred

aanklagen van de kredietin

d d
die de wet niet naleven 
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deurwaarders 

 flagrant gebrek aan 

schuldeisers 

 

dieten 

ing van de schuldenlast 
n te 

 

 entenscholen en 
ze financieren 

 
ussen 

over geld in alle programma's van het 

 voorzien van een preventieopdracht 

aanmoedigen van alternatieve 
kredietvormen 

creëren van consummenselijkheid tussen 
schuldenaars en 

opleiding op het vlak van 
budgetbeheer: specifieke curs

 aanzetten tot consumeren, tot het
aangaan van schulden, 
gemakkelijke kre

secundair onderwijs 
 weinig vooruitzichten op 

verbeter
zolang de sociale uitkeringe
beperkt blijven 

bij jongeren en risicogroepen 

intensifiëren van de sociale 
vervoerdiensten 

Vervoer  gebrek aan vrijwilligersdiensten  

ig 

 van 

voor het vervoer van zieken die 
in armoede leven 

 creëren van een statuut van vrijwill
vervoerder van zieken 

 verkrijgen van een recht op gratis 
toegang tot de parkeerterreinen
de ziekenhuizen voor de vrijwillige 
vervoerders 

 

 

22..22..22  MMOOEEIILLIIJJKKHHEEDDEENN  IINN  VVE
KKAAMMPPEENN  HHEEEEFFT

ERRBBAANNDD  MMEETT  DDEE  PPRROOBBLLEEMMAATTIIEEKK  WWAAAARRMMEEEE  DDEE  BBEEVVOOLLKKIINNGG  TTEE  
T,,  PPEERR  DDOOEELLGGRROOEEPP 

 Voorstellen 

 

 Doelgroep  Moeilijkheden 

gebrek aan financiële Vrouwen  autonomie 
nomische 

 organiseren van 

 bevorderen van de toegang tot 

 an uitsluiting uit de 
werkloosheid en onwaardige 

 

 creëren van een 
 in de diensten 

willigers) 
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