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MONDELINGE VRAAG VAN: NAHIMA LANJRI  

AAN : DE HEER DENIS DUCARME, MINISTER VAN MIDDENSTAND, ZELFSTANDIGEN, KMO'S, 

LANDBOUW EN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

ONDERWERP: COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING 

DATUM: 13 APRIL 2018

 

Meneer de minister,  

De fiscus heeft enkele jaren geleden bepaald dat belastingschulden binnen de twaalf maanden moeten 

worden terugbetaald. Voor heel wat mensen is deze termijn echter niet realistisch. Indien ze een 

afbetalingsplan van bijvoorbeeld achttien of vierentwintig maanden voorleggen, wordt dit niet 

aanvaard en worden ze aangeraden leningen aan te gaan of in een traject van collectieve 

schuldbemiddeling te stappen bij het OCMW.  

Deze manier van werken duwt mensen in de armoede en is minder gunstig voor de terugbetalingen 

van schulden, aangezien bij een collectieve schuldregeling alle schuldeisers in rekening genomen 

worden en de kans dus groot is dat de fiscus slechts een deel van het bedrag kan invorderen. Bovendien 

verhoogt de werklast bij de OCMW’s omdat zij een traject van collectieve schuldbemiddeling moeten 

opzetten voor mensen die eigenlijk zelfstandig in staat zijn om hun schulden af te lossen, weliswaar 

over een langere afbetalingstermijn dan 12 maanden. Daarenboven duurt het binnen een traject van 

collectieve schuldbemiddeling gemiddeld 102 maanden vooraleer de schulden afbetaald worden, wat 

veel langer is dan wanneer de fiscus een afbetaalplan met volledige terugbetaling had aanvaard. Dit 

kan toch niet de bedoeling zijn. De trajecten van schuldbemiddeling bij het OCMW moeten 

voorbehouden worden voor wie het echt nodig heeft. Voor wie in staat is zijn schulden zelfstandig af 

te lossen, moeten haalbare afbetalingsplannen op maat voorzien worden. 

In het kader daarvan heb ik dan ook de volgende vragen, meneer de minister: 

- Welke oplossing zal u samen met uw collega Minister Van Overtveldt uitwerken om er voor 

te zorgen dat mensen met schulden niet nog meer in de armoede worden geduwd omwille 

van de methodes die de fiscus hanteert, zoals een rigide afbetalingstermijn of onhaalbare 

afbetalingsplannen waardoor hun inkomen onder het bestaansminimum zakt? Binnen welke 

termijn zal deze oplossing er zijn? 

- Hoe zal u er voor zorgen dat collectieve schuldbemiddeling via het OCMW voorbehouden 

wordt voor wie dit echt nodig heeft?  

- Welke alternatieven zal u samen met Minister Van Overtveldt uitwerken voor wie zelfstandig 

zijn schulden kan aflossen, maar niet binnen de termijn van twaalf maanden?   

- Welke bijkomende ondersteuning zal u voorzien voor de OCMW’s die steeds meer 

geconfronteerd worden met mensen in een traject van collectieve schuldbemiddeling? 
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Ik dank u voor uw antwoorden. 

 

Nahima Lanjri 

 

 

 

Antwoord op vraag nr. 1153 van 
Mevrouw Nahima Lanjri, federale 
Volksvertegenwoordiger - 
Collectieve schuldenregeling 
(24993). 

Réponse à la question écrite n°1153 
de Madame Nahima Lanjri, Députée 
fédérale, relative au règlement 
collectif de dettes (QO24993) 

  

De beslissing om al dan niet in te 
stemmen met een afbetalingsplan 
werd, zoals u weet, aan de lokale 
ontvanger overgelaten. Dit leidde tot 
bepaalde ongelijkheden en soms 
onredelijke voorstellen. Mijn collega, de 
Minister van Financiën, heeft daarom 
vanaf januari 2017 een uniforme 
procedure ingevoerd. Deze was 
bedoeld om transparante regels op te 
stellen en een einde te maken aan de 
ongelijke behandeling van aanvragen 
voor terugbetalingsplannen. 

La décision d’accepter ou non un plan 
d’apurement de dettes était, comme vous 
le savez, laissée au receveur local. Cela 
engendrait certaines inégalités et des 
propositions de solution parfois 
déraisonnables. Mon collègue, le Ministre 
des Finances, a donc procédé à la mise 
en place d’une procédure uniforme dès 
janvier 2017. Celle-ci avait pour but 
d’établir des règles transparentes et de 
palier à l’inégalité de traitement des 
demandes de plan de remboursement.  
 

Zoals u terecht opmerkt, vormt de 
situatie van mensen met schulden een 
verontrustend fenomeen. Als minister 
van Maatschappelijke Integratie ben ik 
zeer bezorgd over deze problematiek. 
De OCMW’s nemen trouwens veel 
maatregelen om de personen in 
dergelijke situaties te ondersteunen. 

Comme vous le soulignez à juste titre, le 
surendettement est un phénomène 
préoccupant. En tant que Ministre de 
l’Intégration Sociale, cette problématique 
m’interpelle. Les CPAS mettent d’ailleurs 
en place de nombreuses mesures pour 
soutenir les personnes qui se trouvent 
dans ces situations.   

  

In het kader van het gas- en 
elektriciteitsfonds wordt een deel van 
het budget bijvoorbeeld geïnvesteerd in 
de oprichting van een dienst voor 
sociale en budgettaire begeleiding 

Dans le cadre du fonds gaz et électricité, 
une partie du budget vise par exemple à 
mettre en place un service de guidance 
sociale et budgétaire au sein des CPAS.  
Pour l’année 2018, le montant de cette 
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binnen de OCMW's. Voor het jaar 2018 
bedraagt deze subsidie 43.575.176,70 
EUR, waarmee 870 voltijdse 
equivalenten kunnen worden 
gesubsidieerd.  
 
De bedoeling van deze begeleiding 
bestaat erin mensen te begeleiden en 
te adviseren die problemen hebben 
met het betalen van hun gas- en 
elektriciteitsrekeningen en andere 
rekeningen die zwaar wegen op hun 
budget. In dit kader geven de diensten 
voor schuldbemiddeling hun ook advies 
en onderhandelen zij met hun 
schuldeisers. De nadruk ligt dus op 
preventie. 

subvention s’élève à 43.575.176,70 EUR, 
ce qui permet de subventionner 870 
équivalents temps plein.  
 
 
 
L’objectif de cette guidance est 
d’accompagner et de conseiller les 
personnes ayant des difficultés à payer 
leurs factures de gaz ou d’électricité ainsi 
que les autres factures qui grèvent leur 
budget. Dans ce cadre, les services de 
médiation de dettes sont également 
amenés à les conseiller et à négocier 
avec leurs créanciers. L’accent est ainsi 
mis sur la prévention. 
 

 
Ik wil echter duidelijk maken dat, 
aangezien de overeenkomsten voor 
schuldbemiddeling en aangezien een 
collectieve schuldenregeling wordt 
bepaald door het Gerechtelijk 
Wetboek, deze procedures niet 
rechtstreeks onder mijn bevoegdheid 
vallen.  
 
Tot slot zijn de OCMW's 
verantwoordelijk voor de opmaak en de 
organisatie van de 
terugbetalingsplannen op plaatselijk 
niveau. Het zijn dan ook zij die de 
instrumenten hebben om tussen te 
komen in deze dossiers. 
 
 
Ik blijf natuurlijk aandachtig voor ieders 
initiatieven, met name in het kader van 
het federaal plan armoedebestrijding. 

 
Je souhaiterais cependant préciser que 
l’agrément des services de médiation de 
dettes est une matière personnalisable et 
que le règlement collectif de dettes est 
organisé par le Code judiciaire. Ces 
procédures ne relèvent donc pas 
directement de ma compétence.  
 
Enfin, l’instauration et l’organisation de 
plans de remboursement relèvent de la 
compétence des CPAS au niveau local. 
Dès lors, ce sont surtout ces derniers qui 
disposent des outils qui leur permettent 
d’intervenir sur ces dossiers.  
 
 
 
Je reste néanmoins bien entendu attentif 
aux initiatives de chacun, notamment 
dans le cadre du Plan fédéral de lutte 
contre la pauvreté.   
 

 
Le Ministre, De Minister, 
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Denis DUCARME 
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