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INLEIDING 

 

Het overzichtelijk bijhouden van je inkomsten en uitgaven is vaak een hele klus. Toch 

is het belangrijk om te weten waar je geld maandelijks naar toe gaat. Een budgetplan 

helpt je hierbij. Het is een middel om zicht te krijgen op je maandelijkse uitgaven en 

inkomsten. Op die manier kan je nagaan hoe het komt dat je op het einde van de 

maand een tekort ervaart en waar je eventueel kan op besparen.  

Het is belangrijk dat je het budgetplan zo gedetailleerd mogelijk invult om zo een 

concreet overzicht te krijgen van alle maandelijkse inkomsten en uitgaven. Pas dan 

kan je kritischer kijken naar je uitgaven.  

 

Verloop van de sessie 

Ter inleiding van deze sessie is er een groepsgesprek adhv een aantal stellingen. 

Daarna gaan we over tot een oefening waarbij een budgetplan wordt opgemaakt. 

Nadien wordt de link gelegd met de budget- en schuldhulpverlening. Ter afsluiting 

krijgen de deelnemers tips om hun budget in evenwicht te houden. 

Doelstellingen 

 Deelnemers kennen het belang van een budgetplan. 

 Deelnemers kennen de verschillende soorten inkomsten en uitgaven. 

 Deelnemers kunnen de verschillende soorten inkomsten en uitgaven plaatsen 

onder de juiste noemer (in een budgetplan) 

 Deelnemers kunnen reflecteren over het resultaat van een budgetplan en 

bijsturen waar nodig 

 Deelnemers kunnen minimum 2 tips geven om te besparen op uitgaven 

 Deelnemers kunnen uitleggen waarom jaarlijkse kosten worden opgenomen 

in een maandelijks budgetplan 

 Deelnemers kunnen de invloed van onvoorziene kosten op een budgetplan 

uitleggen 
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1 Opwarmer: groepsgesprek 

 

We starten het thema met een groepsgesprek aan de hand van een aantal stellingen. 

Iedere deelnemer kiest een stelling (voorbeeld: ‘ik vind dat energie gratis zou moeten 

zijn’) waarover ze iets willen zeggen. Doorheen het groepsgesprek worden er tal van 

tips en tricks uitgewisseld tussen de deelnemers. Vul aan met nog andere tips en 

extra informatie naargelang de regio (voorbeeld: energiescan, budgetmeter, voor- en 

nadelen gratis energie, duurzaamheid, etc…). Hieronder volgen bij een aantal 

stellingen de bijhorende tips. 

(benodigdheden: kaartjes met stellingen) 
 

IK HEB EEN GAT IN MIJN HAND!  

Tip: maak eens een budgetplan op! Je zal verbaasd zijn over al de uitgaven die je doet.  

MET MIJN LEEFGELD KOM IK NIET TOE! 

Tip: ook in deze situatie kan het opmaken van een budgetplan misschien net dat beetje 

verschil maken. 

ALS IK DE LOTTO WIN, DAN ZOU IK….? 

Tip: zou je echt zo rijk willen zijn? ... 

MIJN KINDEREN VRAGEN TE VEEL ZAKGELD! 

Tip: bespreek met je kind of de vraag al dan niet terecht is. Bespreek met je kind 

waarvoor het zijn zakgeld allemaal moet gebruiken. Geef enkel zakgeld wanneer je 

financiële situatie het toelaat.  

IK VIND DAT ENERGIE GRATIS ZOU MOETEN ZIJN! 

Tip: doe de VREG-test, pas energiebesparende tips toe. 
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MIJN KAT KOST OOK WEL GELD, MAAR IK WIL ZE NIET KWIJT! 

Tip: als je inkomsten lager zijn dan 1093 euro per maand (alleenstaande) kom je in 

aanmerking om je dier te laten verzorgen in het dierendispensarium. 

ZELF KOKEN KOST TE VEEL GELD! 

Tip: voedselpakketten, sociale kruideniers, sociale restaurants, creatief omspringen 

met restjes, aanbiedingen, boodschappenlijstje gebruiken, enz. 

IK WIL EEN TV KOPEN, IK KAN TOCH LENEN AAN 0%! 

Tip: lenen aan 0 % is effectief ook 0%, maar let op dat je na de aankoop je kredietkaart 

opzegt. 

IK GA GRAAG NAAR DE FILM, MAAR HET IS TE DUUR! 

Tip: via de Uitpas voor mensen met een laag inkomen kan je aan een zeer voordelig 

tarief naar de film gaan. Je betaalt voor alle Uitpas activiteiten 80% minder dan de 

werkelijke prijs.  

MIJN WASMACHINE IS KAPOT, WAT NU? 

Tip: via Fluvius kan je op basis van je inkomen in aanmerking komen om eenmalig 

een kortingsbon van 150 euro te bekomen voor de aankoop van een wasmachine of 

een koelkast met een energiebesparend label. 

IK BEN BANG DAT DE DEURWAARDER ZAL LANGSKOMEN! 

Tip: bij een OCMW of een CAW kan je steeds raad vragen, elke brief die je krijgt is een 

kans om iets met de schuld te doen ook al zit je in de gerechtelijke fase,  

IK WIL GRAAG OP VAKANTIE GAAN! 

Tip: via vakantieparticipatie kan je tot 80% goedkoper op vakantie gaan of 

daguitstappen doen.  
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2 Opmaken van een budgetplan 

 

Het is belangrijk om te weten waar je geld maandelijks naartoe gaat. Een budgetplan 

helpt je hierbij. Het is een middel om zicht te krijgen op je maandelijkse inkomsten 

en uitgaven. Op die manier kun je nagaan hoe het komt dat je op het einde van de 

maand een tekort ervaart en waar je eventueel op kan besparen.   

Het is belangrijk dat je het budgetplan zo gedetailleerd mogelijk invult om zo een 

concreet overzicht te krijgen van alle maandelijkse inkomsten en uitgaven. Pas als 

je een duidelijk overzicht hebt op je inkomsten en uitgaven, kan je kritischer kijken 

naar je uitgaven.   

 

2.1 NOEMERS 

Na het groepsgesprek gaan we over tot het opmaken van een budgetplan. Dit gebeurt 

in 2 stappen. We staan stil bij de verschillende noemers van een budgetplan: 

inkomsten, vaste maandelijkse uitgaven, jaarlijkse uitgaven en leefgeld,... Leg het 

stapeltje polaroids willekeurig op de tafel onder de noemers. Tip: wil je zeker zijn dat 

iedereen meedoet dan kan je aan elke deelnemer een stapeltje polaroids uitdelen. De 

deelnemers leggen de polaroids onder de juiste noemer. Overloop nadien het 

resultaat van de oefening door bij elke noemer stil te staan. Vraag aan de deelnemers 

of er foto’s zijn die fout liggen, geef uitleg over begrippen die niet gekend zijn, 

bijvoorbeeld: Wat is een zorgverzekering? Waarvoor dient dat? Hoeveel moet je 

betalen?  

 

INKOMSTEN 

 Inkomsten uit arbeid  

Je kan werken als werknemer of als zelfstandige. In ruil voor de geleverde prestatie 

krijg je een loon. Vaak krijg je begrippen te horen zoals ‘brutoloon’ en ‘nettoloon’ als 

het gaat over loon. Er is echter een groot verschil tussen beide begrippen:   
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 Brutoloon is het bedrag dat op je loonfiche staat. Er moeten hiervan nog 

belastingen worden afgetrokken:    

RSZ: Rijksdienst Sociale Zekerheid (13,7%): hiermee worden ziekte-

uitkeringen, kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen,.. betaald 

Bedrijfsvoorheffing: hiermee worden algemene diensten betaald: 

straatverlichting, school, politie,…  

 

 Nettoloon is het bedrag dat op de rekening wordt gestort nadat RSZ en 

bedrijfsvoorheffing is afgetrokken. Het gemiddelde loon voor een startende 

werknemer bedraagt € 1 593/maand.  

Sommige werknemers ontvangen naast het nettoloon nog extra legale voordelen 

zoals maaltijdcheques en ecocheques. Daarnaast ontvangen werknemers jaarlijks 

andere inkomsten zoals vakantiegeld, eindejaarspremie en eventueel een bonus als 

het bedrijf veel winst heeft gemaakt.   

  

 Inkomsten uit sociale vergoedingen  

 

 Vervangingsinkomen:   

Vervangingsinkomens zijn uitkeringen die de inkomsten uit arbeid vervangen als je 

bijvoorbeeld door ziekte, werkloosheid of ouderdom niet meer kan werken.   

Bij ziekte ontvang je een ziekte- of een invaliditeitsuitkering.  

Bij onvrijwillige werkloosheid ontvang je een van een werkloosheidsuitkering.   

Bij ouderdom ontvang je een pensioen.  

 Ziekte-uitkering   

Gemiddeld € 1210 / maand.  

Dit bedrag wordt berekend op je laatste loonfiche van bv. € 2200 (brutoloon).  

Je ziekte-uitkering bedraagt 55% van je laatste brutoloon.  

Er zijn hier een minimum- en maximumgrenzen voor vastgelegd.  

- Minimum bedrag: € 892,70   

- Maximum bedrag: € 1982,50  
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Voorwaarden:   

- 180 dagen (voltijdse werknemers) of 800 uren (deeltijdse werknemers) 

gewerkt hebben gedurende de twaalf voorafgaande maanden. Sommige niet-

gewerkte dagen (bv. dagen met gewaarborgd loon of vakantie) worden 

beschouwd als werkdagen.  

- Na 1 jaar ziekte-uitkering wordt er een onderzoek ingericht om na te gaan of 

je recht hebt op een invaliditeitsuitkering. Je kan dus maximum 1 jaar een 

ziekte-uitkering ontvangen.  

  

 Werkloosheidsuitkering   

Gemiddeld € 1320 / maand.  

Dit bedrag wordt berekend op je laatste loonfiche van bv. € 2200 (brutoloon)  

Voorwaarden:   

- Onvrijwillig werkloos zijn (geen recht op een werkloosheidsuitkering als je 

zelf ontslag hebt genomen).   

- Minimum 1 jaar hebben gewerkt.  

- Moeten aantonen dat je actief op zoek bent naar werk door bv 

sollicitatiebewijzen voor te leggen aan de VDAB.  

- Bereidwilligheid tonen om een extra opleiding te volgen en/of 

vormingsdagen bijwonen (bv om CV te optimaliseren).  

Het bedrag daalt stelselmatig. Dit is om je te motiveren om snel opnieuw werk te 

zoeken:  

- Eerste 4 maanden: €1430  

- Na 4 maanden: € 1320   

- Na 12 maanden € 1170  

Je kan maximum 3 jaar werkloosheidsuitkering ontvangen. Indien je nog steeds geen 

werk hebt gevonden, dan moet je een leefloon aanvragen bij het OCMW.    
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 Leefloon   

€ 928,73 per maand voor een alleenstaande (zonder gezin).  

Enkel een OCMW keert leefloon uit.  

Aan personen of gezinnen die geen recht hebben op andere uitkeringen of 

ontoereikende uitkeringen. Leefloon is het minimumbedrag dat iemand kan 

ontvangen. Als het bedrag van een uitkering of loon onder € 892,70 ligt, dan kan die 

persoon het OCMW vragen om een aanvulling zodat hij/zij € 892,70 ontvangt.   

Voordat het OCMW je een leefloon of een aanvulling toekent, wordt er een sociaal 

onderzoek uitgevoerd om na te gaan of je daar wel echt recht op hebt.  

Om een leefloon te kunnen ontvangen moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen je 

moet bv. een adres hebben. Elk OCMW kan nog extra voorwaarden vastleggen zoals 

GPMI-voorwaarden: verplicht worden een weekendjob te zoeken, slagen voor je 

opleiding,…  

  

 Beroepsinschakelingsuitkering (voor pas afgestudeerde studenten)  

€ 429,78 / maand.  

Dit kan onder voorwaarden worden opgetrokken tot een leefloon: € 892,70 / maand. 

Pas afgestudeerden moeten zich zo snel mogelijk inschrijven bij de VDAB. Het is 

aangeraden om zich voor 10 augustus in te schrijven zodat je 

beroepsinschakelingstermijn (vroeger: wachttijd) kan beginnen lopen.  

Het beroepsinschakelingstermijn bedraagt 310 dagen: Je moet 310 dagen wachten om 

recht te hebben op een uitkering. Die bedraagt € 429,78 / maand.   

De beroepsinschakelingsuitkering is minder dan het leefloon (=bestaansminimum). 

Als je alleen woont, kan je aan het OCMW vragen om die uitkering aan te vullen tot 

het bedrag van een leefloon.   
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 Aanvullende inkomsten: 

Dit zijn toeslagen voor bepaalde groepen in onze samenleving. Een van de 

belangrijkste is de kinderbijslag of groeipakket. Andere voorbeelden zijn 

terugbetaling in de kosten voor een doktersbezoek of kraamgeld voor wie pas 

bevallen is, teruggave van de belastingen, ...   

  

UITGAVEN  

 Vaste kosten per maand 

 (Min of meer) vaste bedragen die je op regelmatige tijdstippen moet betalen zoals 

huur, aflossing van een lening, telefonie, internet, elektriciteit, water,…  

De maandelijkse energiefacturen die een gezin betaalt aan de watermaatschappij of 

gas-of elektriciteitsleverancier zijn voorschotfacturen. Het bedrag van die 

voorschotten wordt berekend op het gemiddeld verbruik van vorig jaar. Op het eind 

van elk jaar wordt er een jaarlijkse eindafrekening opgemaakt met het werkelijke 

verbruik en daarvan worden de voorschotten afgetrokken.   

Indien je meer energie hebt verbruikt, dan zal je extra moeten betalen. Bij werkelijk 

meerverbruik zullen je voorschotfacturen worden opgetrokken om een dure 

eindafrekening volgend jaar te vermijden.  

Tip: als je vindt dat de voorschotfacturen moeten worden aangepast aan je werkelijke 

verbruik, dan kan je de water- of energieleverancier contacteren om het bedrag van 

de voorschotfactuur te laten aanpassen.   

  

 Kosten per jaar  

(Min of meer) vaste bedragen die je jaarlijks moet betalen zoals autoverzekering, 

verkeersbelasting, brandverzekering, bijdrage ziekenfonds, provinciebelastingen,…  
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 Leefgeld 

Hiertoe behoren dagelijkse uitgaven. Dit zijn uitgaven die je regelmatig doet en 

variëren in prijs, bijvoorbeeld eten en drinken, huishoudproducten, brandstof voor de 

auto,… 

 

2.2  OPSTELLEN VAN EEN BUDGETPLAN 

Na de oefening van de noemers gaan de deelnemers aan de slag met een casus (je 

kan hiervoor gebruik maken van de casus Vadim in bijlage – eventueel met 

bijhorende facturen) of kan er gewerkt worden vanuit de eigen situatie. Dit is zeker 

geen verwachting. Deelnemers geven zelf aan hoe ze willen oefenen. Het is de 

bedoeling om het blanco budgetplan dat ook in bijlage zit, in te vullen. 

Tijdens het maken van de opdracht ga je rond met de kaartjes waarop de onvoorziene 

gebeurtenissen staan, bijvoorbeeld: ‘Koelkast kapot! Nieuwe koelkast voor 499 euro’, 

‘bril kapot! Nieuwe bril kost 300 euro’,… Laat de deelnemers willekeurig een kaartje 

trekken. Het is niet de bedoeling dat de onvoorziene uitgave of inkomst verrekend 

wordt in het budgetplan. Het gaat immers over iets uitzonderlijks. Deze kaartjes 

maken duidelijk dat, indien mogelijk, het zeer belangrijk is om te sparen voor 

dergelijke kosten. Dankzij een spaarpot kan je financiële schokken makkelijker de 

baas. 

Ter afsluiting overlopen we de resultaten van de budgetplannen en reflecteren we 

over de sessie. Je kan volgende zaken bespreken:  

 Wie is er rondgekomen met zijn inkomen? Waarom wel? Waarom niet?  

 Kan je besparen op je vaste en jaarlijkse kosten?  

 Waarop zou je besparen? 

 Zou je een lening aan gaan? Waarom wel? 

 Bij wie zou je gaan lenen? Waarom niet? 

 Zouden jullie een televisie op afbetaling kopen (zoals in de Mediamarkt)? 

Waarom wel? Waarom niet?  

 Kunnen jullie tips geven om te sparen?  

 Er zijn verschillende vormen van budgetplannen. Dit is enkel een voorbeeld. 

Je kan zo’n plan eenvoudiger of specifieker maken naargelang je eigen 

noden. 
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Er zijn tal van andere handige instrumenten om een budgetplan op te maken. Zo is er 

www.budgetmaponline.be. Je kan er een financieel overzicht digitaal invullen. 

 

Verder zijn er verschillende budgetapps die je kan gebruiken. De Wakosta?!-app, die 

werd ontwikkeld door BIZ, is een eenvoudige app waar je alle inkomsten en uitgaven 

kan ingeven en zo komt tot een week- en maandoverzicht.  

Met deze app : 

 kan je inkomsten en uitgaven ingeven 

 heb je zicht op je budget per maand of per week. 

 kan je op het einde van de maand je overschot (+) of tekort (-) zelf in de nieuwe 

maand invoeren (dit gaat niet automatisch) of je maakt per maand een nieuwe 

start, aan jou de keuze. 

 bepaal je zelf hoe je je budget bij houdt 

 … 

Beschikbaar in de Play Store (android) en App Store (IOS). 

 

2.3 ENKELE UITGAVEN UITGELEGD 

Brandverzekering:   

Vraag aan de deelnemers of een brandverzekering verplicht is.   

Antwoord: een brandverzekering is sinds januari 2019 verplicht voor huurders.    

Het is belangrijk om een brandverzekering te hebben, want als er door jouw 

(onvrijwillige) toedoen een brand wordt veroorzaakt, is dit een schuld dat je lang 

moet afbetalen. Je kan zowel je woning als je inboedel verzekeren tegen brand. Soms 

zit een brandverzekering al in je huurcontract.   

 

 

 

 

http://www.budgetmaponline.be/
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.ibrowse.wakosta
https://itunes.apple.com/nz/app/wakosta/id1417253858?mt=8
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Schuldsaldoverzekering:   

Dit is een verzekering die je enkel kan aangaan bij het kopen van een huis: niet voor 

een huurhuis!   

Als je een huis koopt met je partner ga je een hypothecaire lening aan bij de bank. 

Deze lening kan een looptijd hebben van 20/30/40 jaar. Als je partner komt te 

overlijden, valt er een inkomen weg. Je moet echter nog steeds die hypothecaire 

lening afbetalen. Indien je een schuldsaldoverzekering hebt, afhankelijk van het 

percentage dat je bent verzekerd, wordt het gehele of gedeeltelijke bedrag dat je nog 

moet betalen aan de bank door deze verzekering betaald.   

Deze verzekering is niet wettelijk verplicht, maar wordt wel aangeraden.   

Bij sommige banken kan je geen hypothecaire lening krijgen zonder 

schuldsaldoverzekering.    

Familiale verzekering:   

Een familiale verzekering dekt de schade die iemand uit jouw gezin heeft veroorzaakt 

bij een ander. Bv als je een venster kapot hebt gemaakt, zal de familiale verzekering 

tussenkomen. De familiale verzekering komt ook tussen als er iemand is uitgegleden 

over jouw gladde stoep. De medische kosten van die persoon worden betaald door 

de familiale verzekering.   

Mutualiteitsbijdrage  

Vraag aan de deelnemers wat het nut is van dergelijke verzekering en of deze 

verplicht is.  

Een mutualiteitsverzekering is verplicht. Een dergelijke verzekering beschermt je 

tegen torenhoge medische kosten. Sommige mensen hebben recht op een verhoogde 

tegemoetkoming. Dit betekent een hogere terugbetaling in dokterskosten en 

medicatie.   

Zorgverzekering/premie  

Een zorgverzekering is verplicht vanaf de leeftijd van 26 jaar en bedraagt 52 euro per 

jaar. Door het betalen van deze verzekering kan iedereen die veel zorg nodig heeft 

(ongeacht leeftijd en inkomen) 130 euro per maand krijgen voor niet medische kosten 

bijvoorbeeld poetshulp, maaltijden aan huis,…  
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Hospitalisatieverzekering  

Een hospitalisatieverzekering is niet verplicht. Naarmate je ouder wordt stijgt de 

kostprijs van deze verzekering. Of je al dan niet een hospitalisatieverzekering neemt 

hangt ook af van je keuze voor een éénpersoons - of tweepersoonskamer. Wil je 

enkel een eigen kamer dan sluit je best wel een hospitalisatieverzekering af.   

Verzekering medische kosten  

Is een niet verplichte verzekering die voorziet in tegemoetkomingen van ambulante 

medische kosten. Wanneer je zo een verzekering afsluit krijg je een bredere dekking 

voor bijvoorbeeld brilglazen, remgelden, tandzorg,…  

Uiteraard moet je steeds goed nagaan of het afsluiten van zo een verzekering 

voldoende rendabel is voor jouw specifieke situatie!  

Tandverzekering  

Een tandzorgverzekering is een verzekering die je kan afsluiten voor jezelf en je 

gezinsleden als aanvulling op jouw ziekteverzekering. De wettelijke 

ziekteverzekering dekt niet alle behandelingen of voorziet slechts een beperkte 

tussenkomst (ongeveer 57% ). Om te voorkomen dat je opdraait voor hoge 

onvoorziene kosten, kan je een aanvullende tandzorgverzekering afsluiten. De 

tandzorgverzekering voorziet immers een tussenkomst voor behandelingen die niet 

gedekt zijn door je ziekteverzekering én voorziet ook nog een extra tussenkomst 

voor de mondzorgbehandelingen die slechts gedeeltelijk vergoed worden door je 

ziekteverzekering.  

Ook bij deze verzekering moet je steeds goed nagaan of het afsluiten van zo een 

verzekering voldoende rendabel is voor jouw specifieke situatie!  

Autoverzekeringen  

Een autoverzekering is wettelijk verplicht voor alle wagens die zich op de openbare 

weg rijden. De autoverzekering betaalt de kosten terug die je hebt gemaakt doordat 

je bv betrokken was in een ongeval. Er bestaan verschillende vormen van 

autoverzekeringen.   
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Provinciebelasting  

Het geld van de provinciebelasting wordt gebruikt voor provinciale domeinen, 

provinciale scholen, fietspaden, bibliotheken, politieopleiding, uitleendienst,...  

Personenbelastingen  

De personenbelasting is een inkomstenbelasting die elke inwoner met 

hoofdverblijfplaats in België moet betalen op zijn totaal jaarinkomen.   

 

2.4  KREDIETEN 

Als laatste kan je met de deelnemers stil staan bij de gevaren van kopen op krediet. 

Een krediet of een lening voor een huis kan nuttig zijn, maar zorg ervoor dat je niet 

teveel moet afbetalen per maand.  De regel is hier dezelfde als voor huishuur: niet 

meer dan 1/3 van je budget. 

Lenen voor kleinere aankopen zoals een televisie of een computer wordt echter 

afgeraden. Helaas komt die mogelijkheid meer en meer voor. In bijna elke 

supermarkt of winkelketen kan je een kredietkaart krijgen.   

Wees voorzichtig met die kredietkaarten. Een krediet aangaan kan echter ook een 

heleboel gevaren met zich meebrengen.  

Er is een verschil tussen een lening op afbetaling en een kredietlening. Bij een 

kredietlening kan je steeds het geleende bedrag opnieuw gebruiken. Dat is 

verleidelijk. Zeker op het einde van de maand als je budget bijna op is en het 

opgenomen bedrag pas volgende maand moet terugbetalen. Met deze kaarten geef 

je snel meer uit dan je beseft en kunnen de interesten zeer hoog oplopen!   

 (benodigdheden: polaroids, noemers, budgetplannen) 
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3 De budgethulpverlening 

 

  
Raak je niet wijs uit je problemen, wens je geadviseerd te worden inzake jouw 

financiële situatie of heb je nood aan begeleiding, dan je kan je steeds gratis terecht 

 bij een OCMW of CAW.   

Alle OCMW's en veel CAW's hebben een instelling voor schuldbemiddeling die je 

met raad en daad bij kunnen staan. 

Je kan ook terecht bij het JAC tot de leeftijd van 26 jaar met al je vragen en 

problemen. 

 

Tip: voor meer informatie over de verschillende soorten schulden vind je een 

document in bijlage. 

   

Eenmalige schuldbemiddeling  

Heb je een factuur die je niet onmiddellijk kan betalen?  

De maatschappelijk werker kan bemiddelen bij een factuur die je niet in één keer kan 

betalen. Je bekijkt samen met hem/haar wat een haalbare afbetalingsperiode is en 

hij/zij onderhandelt met de schuldeiser(s). Jij regelt zelf de betalingen en het 

opvolgen van het afbetalingsplan ligt volledig in jouw handen.  

  

Budgetbegeleiding  

Heb je het systematisch moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen?   

Bij deze vorm van begeleiding zal de maatschappelijk werker regelmatig samen met 

jou bekijken hoe de betalingen lopen. Je leert doorheen de begeleiding hoe je beter 

je inkomsten en uitgaven kan beheren. De maatschappelijk werker geeft advies, 

informatie, praktische tips, bemiddelt met  schuldeisers,…   

Je beheert zelf je budget, maar wordt begeleid door een budgethulpverlener.   

  

Budgetbeheer  

Budgetbeheer is al een meer ingrijpende vorm van begeleiding. De maatschappelijk 

werker beheert, in samenspraak met jou, tijdelijk je geld. Je beschikt niet meer 



 
18 

volledig over je eigen inkomen. De budgethulpverlener ontvangt jouw inkomsten op 

een budgetbeheerrekening en voert jouw betalingen uit in jouw plaats. Het doel van 

budgetbeheer is om te leren hoe je zelf (opnieuw) gezond om kan gaan met je 

budget.   

  

Collectieve schuldenregeling  

Collectieve schuldenregeling is de meest ingrijpende vorm van hulpverlening. De 

collectieve schuldenregeling biedt mensen met een overmatige schuldenlast de kans 

om na een aantal jaren opnieuw schuldenvrij te worden. Dit gebeurt via een 

gerechtelijke procedure. Via de arbeidsrechtbank wordt een schuldbemiddelaar 

aangesteld die samen met jou een afbetalingsplan zal opstellen om al jouw 

schulden op een menswaardige manier af te betalen binnen een periode van 7 

jaar. De schuldbemiddelaar ontvangt al jouw inkomsten en betaalt alle schuldeisers. 

Jij ontvangt maandelijks leefgeld. Het grote voordeel aan een collectieve 

schuldenregeling is dat de intresten niet meer verder lopen en dat er geen 

deurwaarders mee langs kunnen komen. Het geeft financiële rust.   
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4 Enkele tips om je budget in balans te houden 

 
 
 Begin met het opstellen van een eenvoudig budgetplan. Zo kan je haal wat 

leren over je bestedingspatroon.   

 Houd rekening met kosten die niet maandelijks, maar jaarlijks of trimestrieel 

voorkomen. 

 Vergelijk prijzen voor je koopt. 

 Vermijd impulsaankopen. 

 Bekijk regelmatig het saldo op je rekening. 

 Beter om eerst voor iets te sparen dan het te kopen op krediet. 

 Laat je niet verleiden door verkooppraatjes en reclame. Vraag informatie, 

neem ze mee naar huis en denk er zeer goed over na.   

 Als je dan toch gaat lenen, houd dan altijd rekening met de intresten die erbij 

komen. Je betaalt veel meer dan het geleende bedrag.  

 Ga in geen geval een krediet aan om andere kredieten af te betalen!   

 Stel een kredietlijn in. Een kredietlijn voorkomt dat je onder een bepaald 

bedrag kan gaan op je rekening. Als je op je rekening onder nul komt, betaal 

je daar extra kosten voor: dit worden debetinteresten genoemd.   

 Als je toegeeft aan extra’s, zorg ervoor dat je je vaste kosten zoals je huishuur 

en energiefactuur kan betalen. 

 Lukt het je niet om je facturen op tijd te betalen, neem dan contact op met je 

energieleverancier en vraag uitstel of een afbetalingsplan. Vraag een 

schriftelijke bevestiging van wat je hebt afgesproken met je schuldeiser. Kom 

je niet tot een oplossing, dan ga je best zo snel mogelijk op zoek naar 

gespecialiseerde hulp.   

 Stapelen de schulden zich op, zoek dan zo snel mogelijk hulp bij een CAW of 

OCMW.   

  
 
 
Veel succes!
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5 Bijlagen  

 
 

1. Casus Vadim: beschrijving – budgetplan – facturen 
2. Stellingen 
3. Soorten schulden 
4. Noemers van het budgetplan 
5. Kaartjes met onverwachte gebeurtenissen 
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VADIM 
 

 Leeftijd:  23 jaar 

 Privé: vriendin, niet samenwonend  

 Beroep: werkzoekend  

 Diploma: TSO elektrische 

installatietechnieken  

 Netto maandloon: 

werkloosheidsuitkering  

 Hobby’s: Vinylplaten, uitgaan met 

vrienden 

 Vervoer: fiets en openbaar vervoer 

 

 
 

Wat is je job? 
 

Momenteel ben ik werkloos. Ik werkte een jaar als 
machineoperator in een bedrijf dat schokdempers maakt. 
Door besparingen en geen vast contract, hebben ze mij 2 
maanden geleden ontslagen.  
 

 
Doe je je job graag? 

Ik deed mijn job heel graag. Het was een gevarieerd werk 
en ik had heel toffe collega’s.  
 

 
 

Wat vind je van je inkomen? 
 

Ik verdiende 1600 euro netto ongeveer toen ik nog werkte. 
Nu krijg ik 1450 euro van de werkloosheidsuitkering. Ik 
mag dus niet klagen, maar wil wel zo vlug mogelijk een 
nieuwe job.  
Het is niet zo makkelijk om snel iets nieuws te vinden. Bij 
elke job waarvoor ik solliciteer, zijn er telkens meer dan 
20 kandidaten. 
 

 
Spaar je? 

 

Elke maand probeer ik 25 euro opzij te houden. Ook met 
mijn werkloosheidsuitkering.  
 

 
Wat is je grootste kost? 

 

De basiskosten van het dagelijkse leven zijn de grootste 
hap uit mijn budget: de huishuur (550 euro), elektriciteit, 
eten en drinken. Ik had net een TV gekocht van 599 euro 
waarvoor ik nog steeds 24,96 euro per maand afbetaal.  
 
 

 
Waar kan je geen geld aan 

geven? 
 

Dure luxegoederen. Mij zal je niet snel zien rondlopen in 
een jeans van 300 euro of een T-shirt van 100 euro. Voor 
mij is dat geldverspilling. 
 

 
Waar geef je met plezier 

geld aan uit? 
 

Ik koop graag vinylplaten en IndieGames. In mijn vrije tijd 
ga ik vaak naar feestjes, en daar geef ik ook graag mijn 
geld aan uit!  
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Loon/uitkering

kinderbijslag

TOTAAL INKOMSTEN

elektriciteit en gas

water

gsm

internet en digitale tv

hypothecaire lening

lidgeld vakbond

vuilnis

Totaal maandelijkse uitgaven

per maand  per jaar

bijdrage mutualiteit

hospitalisatieverzekering

zorgverzekering

brandverzekering

autoverzekering

provinciebelasting

onroerende voorheffing

familiale verzekering

verkeersbelasting

uitvaartverzekering

schuldsaldoverzekering

schoolkosten 

pensioensparen

Tot. periodieke/jaarlijkse uitgaven 0 0

voeding

kledij en schoenen

kapper

verzorgingsproducten

ontspanning/cultuur/sport/restaurant

was-en poetsproducten

Dokter/apotheek

benzine/diesel

herstellingskosten

onderhoud auto

cadeautjes

roken/kranten/tijdschriften

Totaal leefgeld

TOTAAL UITGAVEN

Maandtotaal = totaal IN - totaal UIT

0

INKOMSTEN

0

UITGAVEN

VASTE KOSTEN

JAARLIJKSE KOSTEN

LEEFGELD

0

0

SPAREN

0
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IK HEB EEN GAT IN MIJN HAND! 

MET MIJN LEEFGELD KOM IK NIET 
TOE! 

ALS IK DE LOTTO WIN, DAN ZOU IK…? 
 

MIJN KINDEREN VRAGEN TEVEEL 
ZAKGELD! 

IK VIND DAT ENERGIE GRATIS ZOU 
MOETEN ZIJN! 

MIJN KAT KOST OOK WEL GELD, 
MAAR IK WIL ZE NIET KWIJT! 
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ZELF KOKEN KOST TEVEEL GELD! 

IK WIL EEN TV KOPEN,  
IK KAN TOCH LENEN AAN 0%! 

IK GA GRAAG NAAR DE FILM,  
MAAR HET IS TE DUUR! 

MIJN WASMACHINE IS KAPOT,  
WAT NU? 

IK BEN BANG DAT DE DEURWAARDER 
ZAL LANGSKOMEN! 

 

IK WIL GRAAG OP VAKANTIE GAAN! 
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Soorten schulden 
Er zijn verschillende redenen waardoor je in de schulden kunt komen. Schulden ontstaan door de 

volgende oorzaken:  

1 Aanpassingsschulden  

Er is een grote verandering in je leven waardoor je uitgaven stijgen of inkomsten dalen.   

Bv: je bent getrouwd, gescheiden, weduw(e)(naar) of werkloos geworden, arbeidsongeschikt geraakt 

of je hebt kinderen gekregen of je krijgt opeens extra hoge (zorg)kosten door ziekte.   

De aanpassing aan deze nieuwe situatie is soms moeilijk of niet snel te realiseren (denk aan 

verhuizing of opzeggen contracten) en daarmee ontstaan schulden.  

 

2 Schulden als gevolg van psychosociale problemen  

Deze schulden ontstaan bij mensen met psychosociale problemen (bv eenzaamheid, 

realtieproblemen,…) Om je beter te voelen, doe je uitgaven die, tijdelijk, de pijn verminderen of die 

positieve gevoelens opleveren.  Je compenseert als het ware de negatieve dingen met beloningen 

zoals kleding kopen om je bijvoorbeeld prettiger te voelen. Deze compensatie kan verregaande 

gevolgen hebben en leiden tot verslavingen.   

 

3 Overbestedingschulden  

Dit zijn schulden die gemaakt worden doordat je meer geld hebt uitgegeven dan er is of je hebt 

teveel kredieten afgesloten en bent hierdoor in de financiële problemen gekomen. Je schuld is 

ontstaan door overbesteding.  

 

4 Overlevingsschulden  

Deze schuld ontstaat als je maandelijkse inkomsten lager zijn dan het totaalbedrag van je 

noodzakelijke uitgaven zoals huisvesting, energie en water,… Er blijft geen geld meer over voor je 

basisbehoeften zoals voedsel en kleding. Om te kunnen (over)leven moet je geld lenen. Dit worden 

ook wel overlevingsschulden genoemd.  

 

5 Overige schulden  

Alle schulden die nog niet eerder genoemd zijn, vallen onder deze categorie. Bijvoorbeeld schulden 

die ontstaan door:  

Moeten terugbetalen uitkeringen of toeslagen  

Moeten overbruggen de lange doorlooptijd na een aanvraag voor uitkering of toeslag  
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Tekort aan kennis of administratieve vaardigheden: onwetendheid of lichamelijke, psychische of 

verstandelijke beperkingen  

Onvindbare of niet draagkrachtige ex-partner waardoor alle schulden geheel op jou verhaald 

worden  

Fraude, fouten, bedrog, valse voorwendselen of misdrijven  

Top 3 soorten schulden:   

Overlevingsschulden  

Overbestedingsschulden  

Aanpassingsschulden   

  

Top 5: oorzaak van de schuld  

Nutsvoorzieningen: water-, gas-, elektriciteitsschulden (59,82%)  

Gezondheidszorgschulden (51,42%)  

Telecomschulden (43,8%)  

Fiscale schulden: belastingen (43,67%)  

Lening op afbetaling (32,56%) 
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INKOMSTEN 
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VASTE KOSTEN PER MAAND 
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KOSTEN PER JAAR 
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LEEFGELD 

 

 



 
52 

 

 
 
 



 
53 

  

 

GEFLITST! € 100 boete! FIETS GESTOLEN! Nieuwe fiets € 250! 
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COMPUTERCRASH! Nieuwe laptop voor € 500 ! GLASSCHERM KAPOT! Vervangen € 80! 
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KOELKAST KAPOT! Nieuwe koelkast voor € 499! BELASTING IN JOUW VOORDEEL! € 425! 
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BELASTING IN JOUW NADEEL! € 365 betalen! 
EINDAFREKENING GAS EN ELEKTRICITEIT!  

€ 125 in jouw voordeel! 
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EINDAFREKENING GAS EN ELEKTRICITEIT!  

€ 150 in jouw nadeel! 
GELUKKIGE VERJAARDAG! Je krijgt € 50 cadeau! 
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PROFICIAT! Je krijgt een huisgenoot! Vaste 

kosten worden gedeeld! 
ROOD LICHT GENEGEERD BIJ OVERSTEKEN!  

€ 60 boete! 
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BRIL KAPOT! Nieuwe kost € 300! 

TAND GEBROKEN! Herstellen en kroon 

nodig! 450 euro! 
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PROMOTIE OP JE JOB EN LOONSVERHOGING 

VAN  €100/maand!  JE BENT ONTSLAGEN! Verlies van inkomsten! 
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