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Advies van BAPN op het wetsvoorstel betreffende de toekenning 

van een betalingsplan met een maximale looptijd van zes maanden 

of meer voor de consumenten die door de economische gevolgen 

van de COVID-19-pandemie inkomstenverlies hebben geleden. 

Inleiding 
 

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) heeft als kernopdracht om het federale beleid met betrekking 

tot armoedebestrijding te adviseren en te ondersteunen, vertrekkende vanuit de ervaring van mensen in 

armoede. BAPN vertegenwoordigt vier regionale netwerken armoedebestrijding en hun aangesloten 

verenigingen waar armen het woord nemen namelijk het Netwerk tegen Armoede, het Brussels Platform 

Armoede, le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté Le Forum - Bruxelles contre les Inégalités.  

 

We zijn de initiatiefnemers van dit wetsvoorstel maar ook alle andere parlementsleden die actief de strijd willen 

aangaan tegen de schuldenoverlast bij consumenten dankbaar voor hun inzet. Zeker in nasleep van de COVID 

crisis is het van groot belang dat deze problematiek voldoende aandacht krijgt en dat de nodige 

beleidsmaatregelen zullen volgen.  

 

Schuldenoverlast is geen individueel maar een maatschappelijk probleem. Het treft niet enkel de gezinnen die 

een betalingsachterstand opbouwen, maar ook hun schuldeisers en de ganse samenleving in het algemeen.  Om 

de impact van achterstallige betalingen zo beperkt mogelijk te houden, is het van cruciaal belang dat een tijdelijk 

betalingsprobleem of een relatief kleine schuld niet oploopt tot een structurele schuldenoverlast. De 

initiatiefnemers van dit wetsvoorstel zien terecht het betalingsplan als een belangrijk instrument hiervoor.   

 

Ondanks het grote (algemene) belang van het betalingsplan signaleren de diensten schuldhulpverlening al enkele 

jaren dat de invorderingsprocedures van zowel private als publieke schuldeisers steeds rigider verlopen. Minder 

en minder wordt er nog rekening gehouden met de kwetsbare positie van sommige consumenten. Het wordt 

steeds moeilijker om een afbetalingsplan te bekomen en schuldeisers schakelen sneller over naar de 

gerechtelijke fase. Kosten lopen zo razendsnel op en kwetsbare consumenten komen terecht in een 

schuldenspiraal die ze nog maar moeilijk op eigen houtje kunnen rechttrekken1.  

 

Dit wetsvoorstel wil kwetsbare consumenten de mogelijkheid bieden om zonder sanctie of kosten een 

betalingsplan te krijgen dat wordt gespreid over zes maanden of minder, vanaf de vervaldag van de schuld en 

zonder dat de schuldeiser zich daartegen kan verzetten. We zien dit  als een belangrijke stap in de goede richting. 

Toch hebben we nog vragen bij sommige elementen van het wetsvoorstel en merken we ook op dat het voorstel 

deze problematiek slechts tijdelijk, voor een beperkt aantal schulden en voor een beperkt aantal consumenten 

oplost. De reikwijdte van het voorstel is dermate beperkt dat het dreigt zijn doel voorbij te schieten.   

 

                                                                 
1 Zie bijvoorbeeld: Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Memorandum 
2018-2019 of SAM vzw: 12 werken voor een betere aanpak van schulden, 2019 
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Analyse van het voorstel 

Slechts voor een beperkte doelgroep 
Een kwetsbaar consument wordt gedefinieerd als elke natuurlijke persoon die inkomstenverlies heeft geleden 

of van wie een gezinslid inkomstenverlies heeft geleden wegens de economische gevolgen van de COVID-19 

crisis. Mensen in armoede, die reeds voor de crisis dienden rond te komen met een uitkering, vaak ver onder de 

Europese armoedegrens, worden in dit voorstel vergeten. 

 

Bij het nemen van tijdelijke maatregelen om de COVID-crisis te bezweren, zien we steeds dat 

beleidsverantwoordelijken ervoor kiezen enkel personen met een direct inkomensverlies te beschermen. Men 

vergeet echter dat de verhoogde kosten voor mensen in armoede, zeker in vergelijking met het beperkt budget 

waarover ze beschikken, heel wat financiële leed veroorzaakt heeft. De prijzen in de supermarkten zijn gestegen, 

de huismerken waren vaak uitverkocht, veel voedselbanken sloten hun deuren, mensen verbruikten meer 

energie, water, internet of telefonie. In normale tijden doen mensen met een laag inkomen vaak beroep op hun 

informeel netwerk of op lokale sociale initiatieven om wat kosten te besparen en zo enigszins het einde van de 

maand  te kunnen halen (eten bij een vereniging bijvoorbeeld of er printen voor school) maar ook dit viel weg. 

 

“Voor Corona deed ik vrijwilligerswerk bij een vzw. Dat gaf me veel zelfvoldoening maar het hielp mij ook 

financieel. Ik kreeg een kleine vrijwilligersvergoeding en de vzw betaalde ook mijn busabonnement. Ik at hier ook 

vaak, want ze organiseren daar een kookatelier. S’avonds kon ik mezelf dan content stellen met een soep. Dat 

valt nu allemaal weg. De prijzen in de supermarkten zijn ook enorm gestegen en ik kan niet meer kopen wat ik 

nodig heb voor mijn melkintolerantie. Ik heb problemen met mijn dakgoot, maar kan het me momenteel niet 

veroorloven om iemand te bellen. Ik heb dan maar zo goed als ik kon zelf iets in mekaar geknutseld. Ik bid elke 

dag dat het niet te veel regent omdat ik niet weet hoe lang mijn dakgoot het zal uithouden.” Getuigenis van 

iemand die leeft in armoede.  

 

Het lijkt erop dat mensen in armoede ook op gezondheidsvlak extra getroffen zullen worden door deze crisis. De 

Tijd concludeerde onlangs nog dat vooral de armste en meest dichtbevolkte wijken getroffen worden door het 

virus2. De verhoogde gezondheidskosten die dit voor velen teweeg zal brengen, zowel op korte als op lange 

termijn, zullen opnieuw een financiële hindernis vormen.  

  

Net deze mensen, die over geen enkele financiële reserve beschikken om tijdelijk de hogere kosten de baas te 

kunnen hebben alle baat bij een afbetalingsplan en moeten voldoende tegen hun schuldeisers beschermd 

worden.  

 

Slechts een beperkt aantal schulden 
Schulden die voortvloeien uit de beroeps-en/of ambachtsactiviteit van een natuurlijke persoon of schulden 

waarvoor naar aanleiding van de COVID-19 crisis een specifieke regelgeving of wetgeving is uitgevaardigd, vallen 

niet onder dit wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel is ook uitsluitend van toepassing op schulden die onder de federale 

wetgeving is uitgevaardigd. Zo zal de kwetsbare consument voor zijn achterstallige huur, of bijvoorbeeld 

energiekosten geen afdwingbaar betalingsplan kunnen bekomen.  

 

We begrijpen dat de initiatiefnemers van dit wetsvoorstel niet de bevoegdheid hebben om een wetsvoorstel uit 

te werken waarvan de schuld tot een gewest of een gemeenschapsbevoegdheid behoort, maar de bovenstaande 

restricties zorgen er wel voor dat de reikwijdte van deze wet zeer beperkt is.  

 

                                                                 
2 Dries Bervoet en Thomas Roelens, ’Van Gent en Antwerpen tot Beringen: corona sluipt door armste wijken’ De 
Tijd, 7 augustus 2020 (https://www.tijd.be/dossiers/coronavirus/van-gent-en-antwerpen-tot-beringen-corona-
sluipt-door-armste-wijken/10243799?) 
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Slechts een tijdelijke maatregel 
Het wetsvoorstel werd ingediend op 18 juni maar zal pas begin september in de commissie worden behandeld. 

Dit maakt dat de eerst voorziene deadline, opgenomen in het wetsvoorstel om een aanvraag tot afbetalingsplan 

in te dienen, reeds is verstreken. Het huidige voorstel zal bijgevolg enkel betrekking hebben op schulden met een 

uiterste betaaldatum tussen 1 juni 2020 en 31 oktober 2020. Het wetsvoorstel stelt evenwel dat na evaluatie er 

nog een verlenging van deze maatregel kan komen maar maakt tegelijk duidelijk dat het hier slechts om een 

tijdelijk wet gaat. 

 

Wanneer we naar de jaarlijkse evolutie van het aantal aanvragen tot collectieve schuldenregeling kijken, zien we 

dat deze vanaf 2008, dus na de financiële crisis, sterk zijn stegen. Pas vanaf 2015 vindt er opnieuw een daling 

plaats. Met andere woorden, een crisis bezorgt consumenten, niet enkel op korte termijn, maar vooral ook op 

lange termijn, financiële kopzorgen. Dit wetsvoorstel is dus een stap in de goede richting maar wil men echt de 

schuldenoverlast die deze crisis met zich zal meedragen bezweren, zullen er structurele en langdurige 

maatregelen nodig zijn.  

 

 
    Bron: Nationale Bank België Centrale voor kredieten aan particulieren 

 

 

Een deadline voor het indienen van de aanvraag  
Hierboven zagen we reeds dat enkel schulden met een uiterste betaaldatum tussen 1 juni 2020 en 31 oktober 

2020 in aanmerking komen voor een kosteloos en afdwingbaar afbetalingsplan. De initiatiefnemers van dit 

wetsvoorstellen hebben ook een uiterste datum voor de aanvraag geïntegreerd in hun tekst, namelijk 30 

november 2020.  

 

We weten dat veel kwetsbare consumenten of mensen die zich in een crisissituatie bevinden, er niet altijd in 

slagen snel en tijdig te reageren bij problemen.  

 

“De paraplu dat doet me denken aan de rekeningen die zich opstapelen. Vaak ziet men dan geen uitweg meer. 

Men schaamt zich en daardoor durft men geen hulp te vragen en wacht men te lang.” Getuigenis van iemand die 

in armoede leeft.  

 

Wanneer mensen toch reageren door bijvoorbeeld hulp te zoeken, kunnen ze ook niet altijd overal terecht. We 

weten bijvoorbeeld dat vele diensten (schuld)hulpverlening vaak noodgedwongen werken met wachtlijsten3. 

Door het opleggen van een uiterste aanvraagdatum dient de consument wel zeer proactief te handelen. Zeker 

wanneer de betalingstermijn kort voor de deadline valt, hebben consumenten maar weinig tijd om een aanvraag 

in te dienen.  

 

                                                                 
3 Zorginspectie; ‘Beleidsrapport: diensten schuldbemiddeling’ 2018 

(https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/20181113_Rapport_ISB.pdf)  
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Afbetalen op 6 maanden  
De indieners van het wetsvoorstel hebben gekozen voor een standaardafbetalingsplan met een maximale 

duurtijd van 6 maanden. Ze beogen hiermee vooral een eenvoudige procedure zowel voor de schuldeiser als 

voor de aanvrager.  De indieners van dit voorstel hebben terecht een langere looptijd voorzien voor consumenten 

die zich in een bijzonder moeilijke financiële situatie bevinden. Voor veel mensen zal immers een afbetaling op 

slechts zes maanden te kort zijn om de schuldenafbouw te combineren met het menswaardig bestaan.   

 

Een extra looptijd is mogelijk voor consumenten die :  

• een netto-inkomen hebben dat overeenstemt met de bedragen als bedoeld in artikel 14 van de wet van 

26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, vermeerderd met de kinderbijslag; 

• een aanzienlijke schuldenlast hebben wegens schulden die de menselijke waardigheid van de 

betrokkene of van zijn gezin in het gedrang brengen; 

• aanzienlijke uitgaven hebben in verband met onontbeerlijke begrotingsposten die de betrokkene en zijn 

gezin in staat moeten stellen om een menswaardig leven te leiden 

 

We stellen ons echter de vraag hoe een consument zijn bijzonder moeilijke financiële situatie dient te bewijzen, 

alsook wie uiteindelijk beslist of een consument tot deze categorie behoort. Daarbij weten we dat in sommige 

gevallen, bijvoorbeeld bij hoge ziekenhuiskosten ook een periode van 12 maanden niet lang genoeg zal zijn voor 

sommige kwetsbare huishoudens.  

 

Een schuldeiser kan ook steeds een afbetalingsplan langer dan 6 maanden weigeren. Hij is wel verplicht 

schriftelijk zijn weigering kenbaar te maken en deze te motiveren met redenen waaruit blijkt dat de consument 

zich niet in een bijzonder kwetsbare situatie bevindt. Ook hier is het niet duidelijk hoe de schuldeiser dit dient te 

bewijzen. Uit het wetsvoorstel blijkt ook nergens dat de consument zich nog tegen deze beslissing kan verzetten. 

We vrezen dan ook dat schuldeisers wel zeer makkelijk een afbetalingsplan van langer dan 6 maanden kunnen 

weigeren.  

 

Naar een preventieve en structurele aanpak van de 

schuldenproblematiek  
De schuldenproblematiek is wijdverspreid en treft heel wat huishoudens in ons land. Het is een materie die meer 

aandacht verdient en zeker gezien de huidige crisis een dringende aanpak vereist. Terzelfdertijd is het een 

complexe problematiek, die slechts effectief bestreden kan worden indien ze op vele verschillende domeinen 

terzelfdertijd wordt bevochten. Hoewel maatregelen als deze omschreven in het wetsvoorstel een stap in de 

goede richting zijn, zal men slechts een impact kunnen hebben wanneer ambitieuze en structurele maatregelen 

worden genomen en er voldoende samenwerking komt over de verschillende beleidsniveaus en domeinen heen. 

Hieronder bespreken we enkele maatregelen die noodzakelijk zijn om deze problematiek daadwerkelijk aan te 

pakken.  

 

Het optrekken van de inkomens en het betaalbaar houden van basisvoorzieningen  
 

“Deze discussie gaat over het structurele inkomenstekort. Als je inkomen gewoon veel te laag is, dan weet je al 

wat het einde van het verhaal gaat zijn. Dan moet er gekeken worden naar de oorzaken van je schulden, anders 

ga je van de ene collectieve naar de andere.” Getuigenis van een persoon die leeft in armoede.  

 

Mensen in armoede geven duidelijk aan dat hun inkomen onvoldoende is om op het einde van de maand de 

eindjes aan mekaar te knopen. Basisvoorzieningen zoals huisvesting, elektriciteit, gezondheid maar ook het 

onderwijs worden alsmaar duurder. Ondanks verschillende beloftes om de uitkeringen in België op te trekken 
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tot boven de Europese armoedegrens, blijven  de meeste hier nog ver onder4. Willen we dat de COVID-19 crisis 

niet zal leiden tot een wildgroei aan overmatige schuldenlast moet hier dringend werk van worden gemaakt. 

Terzelfdertijd moeten basisbehoeften betaalbaar blijven.  

 

Roep de schuldenindustrie een halt toe 
Mensen die niet meteen in staat zijn om hun factuur te betalen worden veelal geconfronteerd met hoge en vaak 

onrechtmatige herinnerings- en invorderingskosten. Een relatief kleine betalingsachterstand kan zo in geen tijd 

exponentieel stijgen waardoor mensen nog dieper in de schulden worden geduwd. Er is een waar verdienmodel 

ontstaan op het innen van schulden dat noch de consument, noch de schuldenaar, noch de samenleving in zijn 

geheel ten goede komt. 

 

“Er zou een bepaalde maximumprijs moeten zijn op de herinneringen voor niet tijdige betaling. De eerste 

herinnering zou sowieso gratis moeten zijn. Soms lig je in het ziekenhuis en kun je deze vaste kosten niet direct 

betalen”. Getuigenis van een persoon die leeft in armoede. 

 

Eind vorig jaar werd er daarom gewerkt aan een wetsvoorstel met daarin enkele zeer belangrijke bepalingen. In 

de eerste plaats zouden de kosten, bij het laattijdig betalen van een factuur, wettelijk worden geplafonneerd. 

Consumenten zouden meer tijd krijgen om betalingen uit te voeren en zouden jaarlijks recht hebben op één 

gratis herinnering. Advocaten en deurwaarders die in het minnelijke schulden invorderen, zouden onder de 

controle komen te staan van de FOD Economie. Hierdoor zou deze laatste een einde kunnen maken aan de 

misbruiken van een kleine groep malafide deurwaarders en advocaten die grof geld verdienen door minnelijke 

invorderingsactiviteiten uit te oefenen onder hun beschermde beroepstitel. Wanneer een consument de stap 

zet naar de hulpverlening zouden de kosten op zijn betalingsachterstanden ook niet meer verder kunnen 

oplopen.   

 

Ondanks een grote consensus binnen de commissie economie, werd dit belangrijk wetsvoorstel telkens weer 

tijdens de plenaire zitting naar de Raad van Staten gestuurd. De laatste keer werd het zelf niet onder stoelen of 

banken geschoven dat het hier ging om een vertragingsmanoeuvre. We vragen het parlement voldoende 

politieke moed te tonen zodat dit belangrijk wetsvoorstel eindelijk kan landen. Mensen in armoede en kwetsbare 

consumenten in het algemeen worden al veel te lang in de steek gelaten.   

 

Geef alle kansen om een regeling in het minnelijke te bekomen 
Net als de initiatiefnemers van dit wetsvoorstel menen we dat het afbetalingsplan een belangrijk instrument is 

in de strijd tegen de schuldenproblematiek. In tegenstelling echter tot het wetsvoorstel pleiten we -net als de 

steunpunten voor schuldbemiddeling- voor een algemene maatregel die toegankelijk is voor alle kwetsbare 

consumenten. Wanneer een erkende instelling schuldbemiddeling (of andere actor die wettelijk 

schuldbemiddeling mag aanbieden)  een aanvraag voor een afbetalingsplan indient en het plan een oplossing 

kan bieden voor de totale schuldenlast van de betrokkene binnen de 5 jaar, zou dit steeds afdwingbaar moeten 

zijn. Daarbij is het ook belangrijk dat deze diensten voldoende tijd krijgen om een degelijk plan uit te werken. 

Invorderaars zijn nu niet verplicht hun activiteiten te staken wanneer iemand de professionele hulp inschakelt. 

Hierdoor kunnen de kosten blijven oplopen en invorderaars toch nog gerechtelijke stappen ondernemen. Om de 

minnelijke fase voldoende kans op slagen te geven is een afkoelingsperiode noodzakelijk5. Dit was ook een 

belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel met betrekking tot de minnelijke invordering.   

 

Daarnaast vragen we ook om een specifieke procedure uit te werken voor onvermogende consumenten. Als het 

inkomen reeds onvoldoende is om maandelijks de noodzakelijke uitgaven voor het levensonderhoud te 

                                                                 
4 Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2019), Feiten en cijfers: Hoeveel 

bedragen de minimumuitkeringen en het minimumloon? 
5 SAM vzw ‘Een betere aanpak van de schulden na corona’, 22 juni 2020 (https://www.samvzw.be/sites/default/files/2020-
06/200623_SAMvzw_Betere_aanpak_van_schulden_na_corona.pdf) 
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bekostigen, is het ook onmogelijk om schulden af te bouwen. We pleiten voor een structurele aanpak van dit 

probleem. Enkel door het optrekken van de minimuminkomens en het (financieel) toegankelijk maken van de 

basisvoorzieningen kunnen deze mensen op duurzame wijze geholpen worden. Tot op het moment dat dit 

gerealiseerd wordt, is het belangrijk dat beleidsmakers ook deze insolvabele gezinnen en individuen beschermen 

tegen hun schuldeisers en dat ook hun schulden na verloop van tijd kunnen worden kwijtgescholden. 

 

Makkelijk krediet en misleidende reclame moet worden tegengegaan 
We merken op dat mensen in een financieel kwetsbare situatie steeds vaker beroep doen op allerhande 

kredieten om in hun basis levensonderhoud te voorzien of om achterstallige facturen te betalen. Dit is natuurlijk 

een korte termijnoplossing die er vaak net toe leidt dat mensen eindigen met een structureel schulden probleem. 

Bepaalde kredietinstellingen spelen hier handig op in en stellen specifieke kredietformules en 

krediethergroeperingen voor als mirakeloplossing om op het einde van de maand toch nog de eindjes aan mekaar 

te kunnen knopen. Het is opvallend hoeveel mensen in armoede ons vertellen dat ze op regelmatige basis 

gepersonaliseerde reclame voor dergelijke kredieten ontvangen. 

 

“Folders met leningen tegen 0%, dat is vaak valse reclame. Het kan niet dat mensen worden aangezet door firma’s 

om zogezegd goedkope leningen aan te gaan. Mensen worden iets wijsgemaakt. Wij krijgen soms persoonlijke 

reclame hiervoor.” Getuigenis van een persoon die leeft in armoede.  

 

Het is wettelijk vastgelegd dat een kredietverstrekker moet onderzoeken of de consument voldoende 

kredietwaardig is voor hij een krediet mag aanbieden. Zo moet de kredietverstrekker bij het toekennen van een 

krediet van meer dan €500 de consument  onderwerpen aan een batterij vragen die het krediet, de gezinssituatie 

en de financiële draagkracht van de consument nauwkeurig in kaart brengt. De praktijk wijst uit dat veel 

kredietgevers en / of bemiddelaars zich slechts beperken tot het raadplegen van de Centrale voor Krediet aan 

Particulieren en het voorleggen van een beperkt aantal  vragen. Er wordt geen enkel diepgaand onderzoek van 

het budget en de lasten van de aanvrager uitgevoerd en het krediet wordt quasi automatisch toegekend. 

 

Om het makkelijk krediet te bestrijden volgen we de aanbevelingen van het platform Dag Zonder Krediet6, 

waarvan ook BAPN deel uitmaakte:  

• Kredietverstrekkers onderwerpen aan strengere controles zodat de wettelijke bepalingen beter worden 

nageleefd.  

• Strengere sancties uitvaardigen wanneer overtredingen worden vastgesteld.  

• Verbieden dat ongevraagd een krediet kan worden aangeboden. 

• De Centrale voor Krediet aan Particulieren (CKP) van de NBB verbeteren zonder deze evenwel uit te 

breiden naar andere soorten schulden. 

• Toezien op de individuele opvolging van de klachten op het niveau van de FOD Economie 

• Promoten van het sociaal krediet. 

 

Anderen maatregelen binnen de rechterlijke procedure 
In lijn met het wetsvoorstel hebben we hierboven slechts de maatregelen opgesomd die voor ons noodzakelijk 

zijn om consumenten preventief te beschermen tegen een schuldenopbouw, of maatregelen die trachten de 

schuldenopbouw zo snel mogelijk een halt toe te roepen. Maar ook wanneer de schulden reeds zijn geëscaleerd 

en de invorderaar bijvoorbeeld al naar de rechtbank is gestapt, zien we dat er zich nog heel wat problemen 

voordoen. We denken dan bijvoorbeeld aan de verouderde lijst van niet in beslagbare goederen, het herhaald 

uitvoerend beslag op onroerende goederen, het beslag als drukkingsmiddel bij onvermogende personen, de 

hoge gerechtskosten en de verouderde en ingewikkelde tarieven die de gerechtsdeurwaarders hanteren, 

enzovoort. Ook de collectieve schuldenregeling is dringend aan een herziening toe. Samen met mensen in 

                                                                 
6 Voor meer informatie zie : https://www.journeesanscredit.be/ 
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armoede hebben we recent nog de knelpunten van deze procedure bloot gelegd en aanbevelingen 

geformuleerd7. 

 

Conclusie 
De doelstelling van dit wetsvoorstel is lovenswaardig, namelijk de groei van de schuldenproblematiek in de 

nasleep van de COVID crisis, zo veel mogelijk in de kiem te smoren. De initiatiefnemers van dit wetsvoorstel zien 

een kosteloos en afdwingbaar afbetalingsplan terecht als een belangrijk instrument om de problematiek van 

schulden tegen te gaan. Het aantal consumenten dat hiervoor in aanmerking komt, alsook het soort schulden is 

echter dusdanig beperkt dat we ervan uit gaan dat dit wetsvoorstel weinig effectief zal zijn.  

 

We hebben vervolgens een reeks maatregelen opgelijst die primordiaal zijn, willen we op structurele en 

preventieve wijze de schuldenproblematiek aanpakken namelijk: het optrekken van de uitkeringen tot boven de 

Europese armoedegrens, het bestrijden van de schuldenindustrie, een veralgemeend kosteloos en afdwingbaar 

afbetalingsplan en het bestrijden van het makkelijk krediet.  We hopen dat er nu snel werk van wordt gemaakt 

en dat er een globale strategie komt om schulden te bestrijden die verder  reikt dan het huidige wetsvoorstel. 

Als BAPN willen we altijd graag meedenken bij het uitwerken van beleidsmaatregelen en de stem van mensen in 

armoede vertegenwoordigen. De expertise en ervaringskennis van mensen in armoede is essentieel  om tot 

duidelijke en afdwingbare regels te komen die een structurele en integrale aanpak van de schuldenproblematiek 

garanderen.  

 

                                                                 
7 Dit rapport zal op 15 september met een online conferentie gelanceerd worden. Voor meer informatie: 

https://bapn.be/bericht/online-conferentie-uit-de-schulden 
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