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EEN SCHULDBEMIDDELAAR

‘EINDELIJK
WEER
KANS
op een
Kim verzeilde in de schulden door
zijn drankprobleem.

normaal
leven’

Z

o’n 83.000 Belgische gezinnen
zitten in de collectieve schuldenregeling, een gerechtelĳke
procedure die in 1998 het licht zag
om structurele schuldproblemen aan
te pakken en die ervoor zorgt dat je
na verloop van tĳd weer schuldenvrĳ
door het leven kan. De focus ligt
daarbĳ op een menswaardig bestaan
voor de schuldenaar, pas dan wordt
er gekeken of er nog iets overschiet
voor de schuldeisers. Die laatsten
hebben bĳ dit systeem de hoop dat ze
toch íets van hun geld zullen terugzien, wat vaak niet het geval is
wanneer de schuldenaar zelf zĳn
financiële put probeert te dempen.

SCHULD EN BOETE: de cijfers
In 2019 keurden rechtbanken in ons
land 12.399 nieuwe aanvragen goed
voor een collectieve schuldenregeling. Het aantal lopende procedures
komt zo in totaal op 83.374.

Een berg onbetaalde rekeningen leidt tot moedeloosheid.
Het grootste voordeel aan de
collectieve schuldenregeling
vinden de deelnemers dat je
weet dat je op een dag van je
schulden verlost bent.

De schuldenlast stijgt in België sneller
dan in de rest van Europa. Steeds
meer mensen kunnen dan ook hun
leningen en andere kosten niet meer
betalen. Een mogelijke oplossing
biedt de collectieve schuldenregeling,
waarbij een schuldbemiddelaar uw
inkomen in uw plaats beheert en u zo
helpt om uw schulden af te betalen.
‘Een zegen’, vinden Kim Vlaminck (36)
en Rachel Gallet (38), die het systeem
van nabij leerden kennen.
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Rachel kon na een arbeidsongeval waarbij de
verzekering niet wou tussenkomen, haar vele
facturen niet meer betalen.

De cijfers komen uit een rapport van de
Nationale Bank van België van eind januari. En wat blijkt? In 2015 liepen er nog
97.636 procedures, veel meer dus.

Eén van de redenen van het dalend aantal wanbetalers is dat er minder kredietovereenkomsten of leningen lopen. De
voorbije 5 jaar daalde dat aantal van 11,2
naar 10,8 miljoen. Uitzondering op die
regel zijn de woonkredieten. Daar is een
stijging te zien van 2,9 naar 3,2 miljoen.
De bedragen die worden ontleend, blijven
wel min of meer gelijk, bij woonkredieten
gemiddeld 100.000 euro per persoon.
Ook het aantal achterstallige afbetalingen
gaat in dalende lijn: van 550.000 in 2015
naar 490.000 in 2019. De gemiddelde
achterstand per dossier bedraagt 5.500
euro. Bij wie meerdere leningen tegelijk
niet kan afbetalen, loopt de achterstand
op tot gemiddeld 11.000 euro.
Niet elk geval van collectieve schuldenregeling houdt verband met leningen.
Eén derde heeft problemen met andere
facturen, zoals school of energie. n

Als de rechter dit systeem goedkeurt,
is het uiteraard wel de bedoeling dat
de schuldenaar een effort doet om
zoveel mogelĳk van de schulden af te
lossen.
En dat doet Gentenaar Kim Vlaminck.
Hĳ vindt dat van alle soorten schuldbemiddeling - budgetbegeleiding en
-beheer, schuldbemiddeling door het
OCMW of het Centrum Algemeen
Welzĳnswerk - de collectieve schuldenregeling het beste systeem is.
‘Vooral omdat schuldeisers geen

Ik heb een leefloon van het OCMW,
dat wordt op de rekening van mĳn
schuldbemiddelaar gestort. Zĳ betaalt
mĳn schuldeisers en vaste kosten huishuur, energie - en bezorgt mĳ
110 euro per week om van te leven.
De vaste kosten betaalde ik eerst zelf,
maar ik merkte dat ik er niet altĳd
aan toe kwam. Dus voor mĳn eigen
veiligheid heb ik aan mĳn bemiddelaar gevraagd om dat te doen.
110 euro per week, is dat genoeg?
Dat is zeker genoeg. Mĳn grootste

KIM VLAMINCK

‘110 euro per week is voor mij genoeg om van
te leven. Mijn grootste kosten zijn tabak en
eten voor de kat. Al heb ik af en toe nog een
beetje last van mijn alcoholprobleem’
beslag meer kunnen laten leggen op
je goederen,’ zegt hĳ. ‘Ook worden
de intresten op je schulden bevroren,
zodat de kosten niet verder blĳven
aangroeien. De duur van de regeling
is bovendien maximaal zeven jaar,
op die manier weet je perfect waar
je voor staat. Als je ’n beetje normaal doet, weet je dat je op een dag
van je schulden bent verlost.’
Wat als je niet alles hebt kunnen
afbetalen op die zeven jaar?
Dan wordt de rest je kwĳtgescholden en kan je van nul beginnen. Bĳ
een gewone schuldbemiddeling
hangt veel af van de soepelheid van
de schuldeisers.
Hoe ben jij bij de collectieve
schuldenregeling uitgekomen?
Ik ontdekte ze via het internet en heb
aan ’t OCMW gevraagd om ze voor
mĳ aan te vragen. De aanvraag komt
dan voor de arbeidsrechtbank en de
rechter stelt vervolgens een advocaat
aan die als schuldbemiddelaar voor
je optreedt. Ook dat is een groot
voordeel in dit systeem: schuldeisers
durven minder snel een advocaat
lastigvallen dan een particulier of
een medewerker van het OCMW.
Hoe ziet de regeling er bij jou uit?

kost is mĳn tabak, ongeveer 25 euro
per week. En ik heb een poes, zĳ eet
voor zo’n 15 euro per week. Ik heb
dus nog genoeg over om van te leven.
Tenzĳ ik dom doe, natuurlĳk. Ik heb
vroeger een serieus alcoholprobleem
gehad - nu nog soms een beetje - en
alcohol kost geld. Maar ik krĳg het
steeds beter onder controle.
Is de drank ook de oorzaak van je
geldproblemen?
Ja. Zo simpel is het eigenlĳk. (haalt
de schouders op) Ik dronk en reed
daarna met de auto rond. Gevolg: een
paar accidenten, wat paaltjes uitgereden, verschillende keren tegengehouden door de politie en héél veel boetes... (trekt de wenkbrauwen op) Mĳn
rĳbewĳs werd ingetrokken, maar ik
bleef toch rondrĳden. Dus: meer
boetes, deurwaarders, gerechtskosten... En omdat ik niet betaalde,
stapelde alles zich op.
Wanneer besefte je dat het zo niet
verder kon?
Rond mĳn 24ste viel mĳn frank dat
ik het allemaal nooit meer afbetaald
zou krĳgen, als ik zo verder deed. Ik
moest kiezen: stoppen met drinken of
stoppen met autorĳden. Stoppen met
drinken lukte me niet, dus koos ik
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Schuldbemiddelaars Bernadette Evers, Manu
Verswijfel, Ine Van Seghbroeck en Katia De Vos.

De advocaat-schuldbemiddelaars
voor het tweede. Zo kwamen er
toch al geen nieuwe boetes
meer bĳ. Maar de oude schulden verdwenen uiteraard niet.
Integendeel, die groeiden alleen
maar aan. Mĳn toestand leek
dus uitzichtloos. Tot ik ’n paar
jaar geleden de collectieve
schuldenregeling leerde kennen.
Sinds ik in dat systeem zit, zie
ik weer licht aan het einde van
de tunnel. Een zegen, echt. Ik
ben de rechter die mĳ de CSR
heeft toegekend, zeer dankbaar.
En mĳn schuldbemiddelaar ook.
Stoppen met drinken gaat nog
niet helemaal, zeg je…
Klopt. Weet je, mĳn moeder is
overleden toen ik acht was en
mĳn vader was geen man om

Als er over de collectieve
schuldenregeling of schuldbemiddelaars wordt bericht, is het vaak op een
negatieve manier. Een afbetalingsplan
zou nog te vaak nattevingerwerk zijn,
en advocaat-schuldbemiddelaars
zouden te weinig tijd hebben voor een
intensieve begeleiding. ‘Onterecht’,
zeggen bemiddelaars Bernadette
Evers, Manu Verswijvel, Ine Van
Seghbroeck en Katia De Vos in koor.

‘Die mensen moeten niet
beschaamd zijn maar tróts.

ZIJ BETALEN HUN SCHULDEN
TENMINSTE AF’

‘Vroeger waren mijn
vrienden junkies, dieven
en alcoholisten. Nu ga ik
alleen nog om met goed
volk’, zegt Kim.

een kind op te voeden. Hĳ is
een zware drinker, net als mĳn
stiefmoeder. Op mĳn tiende ben
ik ook beginnen te drinken. Ik
nam stiekem een paar pintjes uit
de frigo als iedereen sliep. Om
stoer te doen, maar er was toch
niemand die het merkte of die
het wat kon schelen. En zo is
dat gegroeid. Stom. Heel stom.
Je zei dat je je alcoholprobleem
nu beter onder controle hebt...
(haalt de schouders op) Het
gaat beter, ja. Al zĳn er momenten dat ik het emotioneel zwaar
heb en weer drink. Maar het
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‘D

eze procedure
betekent voor veel
mensen écht een
tweede start,’ zegt Katia De
Vos. ‘Ik kreeg net een mail
van iemand om me te
bedanken en te zeggen dat
het zonder het systeem
nooit gelukt zou zĳn om te
staan waar ze nu staan’,
voegt meester Verswĳvel
eraan toe.
Er bestaat een verkeerde
perceptie over het systeem?
Manu Verswijvel: Absoluut.
Men denkt altĳd dat die
mensen zich sowieso aan
de onderkant van de maatschappĳ bevinden, maar
da’s absoluut onwaar. Zelfs
advocaten, dokters, chirurgen en bankiers kunnen in
schulden belanden. Soms
door een verkeerde investe-

ring, hé. Je hoort ook alleen
maar de mensen die
problemen hebben met het
systeem. Wie het goed
doorlopen heeft, hoor je
niet. Ah ja, niemand vertelt
graag dat hĳ schulden heeft
of heeft gehad.
Bernadette Evers: Bĳ het
eerste gesprek zeg ik altĳd:
‘Je mag fier zĳn op jezelf
dat je er iets aan wil doen,
dat je je verantwoordelĳkheid neemt. Je hoeft
nergens beschaamd over te
zĳn.’
Wat is de grootste troef van
collectieve schuldenregeling?
Bernadette Evers: Het
vooruitzicht dat de schulden ooit afbetaald of
kwĳtgescholden zullen
zĳn. Zo weten mensen waar
ze aan toe zĳn.

Katia De Vos: Zodra de procedure is opgestart, stoppen
de bĳkomende kosten en
intresten. Je weet wat het
totaalbedrag is dat je moet
afbetalen, en dat totaalbedrag blĳft hetzelfde.
Manu Verswijvel: Ook erg
belangrĳk is dat je schuldbemiddelaar het énige
aanspreekpunt voor de
schuldeisers.
Katia De Vos: Schulden
hebben heeft een invloed
op alles: je familiaal leven,
je gezondheid, je werk...
We zien vaak dat mensen
die de procedure opstarten,
op al die vlakken rust
vinden.
Bernadette Evers: Schuldenaars belanden vaak in ’n
vicieuze cirkel: ze gaan
lenen bĳ familie en vrien-

den, bĳ de bank... De schulden stapelen zich op, op den
duur kunnen ze niemand meer
terugbetalen. Door te kiezen
voor CSR vermĳd je dat.
Kan iedereen hier een beroep op
doen?
Ine Van Seghbroeck: Iedereen
behalve handelaars, vennootschappen en vrĳe beroepen.
Het moet wel om structurele
schulden gaan die je zeker niet
binnen een redelĳke termĳn
kan terugbetalen. De procedure is niet bedoeld om tĳdelĳke
betalingsproblemen te regelen.
De aanvraag gebeurt via een
verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Keurt die zo’n
verzoek altijd goed?
Ine Van Seghbroeck: Bĳna
altĳd. Behalve als iemand al in
de collectieve schuldenregeling
heeft gezeten en het flagrant
heeft laten hangen. Die moet
vĳf jaar wachten.
Katia De Vos: De wet zegt dat

je je financiële onvermogen
niet zelf bewerkstelligd mag
hebben, maar ik heb nog nooit
meegemaakt dat een rechter
het verzoek op basis daarvan
weigerde.
Bernadette Evers: Een hele
grote groep raakt in de problemen buiten zĳn wil om: ziekte,
geen hospitalisatieverzekering,
een verkeersongeval waarbĳ
de verzekering niet tussenkomt...
Ine Van Seghbroeck: Een echtscheiding waarbĳ het huis
overgehypothekeerd is zodat
men bĳ de verkoop de hypotheek niet meer kan afbetalen... Er zĳn tal van redenen.
Bernadette Evers: Ook zeer
belangrĳk om te weten: CSR
is een vrĳwillige procedure.
Ze wordt door niemand
opgelegd en je zet ze stop
wanneer je wil.
Waarom zou je ze stopzetten?
Ine Van Seghbroeck: Het is niet

evident om voortdurend verantwoording af te leggen aan je
schuldbemiddelaar. Je hangt
enkele jaren aan hem of haar
vast. Als je iets extra’s wil,
moet je toestemming vragen.
We moeten al eens ‘nee’
zeggen, en niet iedereen kan
daarmee om. Maar als het geld
er niet is, is het er gewoon niet.
Manu Verswijvel: Soms klikt
het niet met de schuldbemiddelaar. Het is en blĳft een
intermenselĳke relatie, hé.
Ine Van Seghbroeck: In het
begin geef ik de schuldenaar
vooral rust, maar daarna vind
ik het ontzettend belangrĳk dat
hĳ of zĳ kosten zoals huur en
energie zelf betaalt. Na die
zeven jaar, of liever nog vroeger, moet de schuldenaar zĳn
budget weer zelf kunnen beheren. Het moet écht een nieuwe
start zĳn.

dig op aan de huur en vaste
kosten. Veel geld om van te
leven - of om de schuldeisers
te betalen - schiet er dan niet
meer over.
Manu Verswijvel: Het is dan
ook maatwerk. Vroeger kon je
met een uitkering van 1.100
euro toekomen, nu niet meer.
Als de uitkeringen en pensioenen niet opgetrokken worden,
zullen nog véél mensen in de
problemen komen, vrees ik.
Katia De Vos: Daarnaast vinden
veel mensen het moeilĳk om
de tering naar de nering te zetten. Dat heeft onder meer ook
met opvoeding te maken.
Manu Verswijvel: Ik ben sinds
2004 schuldbemiddelaar en zie
duidelĳk een evolutie. Mensen
krĳgen nu véél meer facturen
binnen, via verschillende kanalen: sms, WhatsApp, mail...
’t Wordt soms echt onoverzich-

‘Vroeger kon je met 1.100 euro per
maand rondkomen, nu niet meer. Als de
uitkeringen niet omhoog gaan, zullen
véél mensen in de problemen komen’
Het toekennen van leefgeld zou
vaak nattevingerwerk zijn.
Katia De Vos: We proberen dat
in samenspraak met de schuldenaar te doen. Iemand met
kinderen zal een hoger bedrag
krĳgen dan iemand zonder
kinderen. Je kĳkt wat er beschikbaar is. Maar inderdaad,
als bemiddelaar ben jĳ ‘de
boeman’ als er weinig is en het
leefgeld dus eerder beperkt is.
Spĳtig, want we zĳn er echt
om de mensen te helpen.
Manu Verswijvel: Het probleem
is niet dat het leefgeld nattevingerwerk is, maar dat de uitkeringen vaak veel te laag zĳn.
Ine Van Seghbroeck: Er komt
heel vaak té weinig binnen.
Soms gaat de uitkering volle-

telĳk. Ze weten vaak niet meer
wat er wel en niet betaald is.
Ine Van Seghbroeck: Net daarom is het goed dat dit systeem
er is. Om te vermĳden dat
mensen steeds dieper in hun
schulden wegzinken. En
achteraf met ’n schone lei
kunnen beginnen. De schuldeisers, die weten dat ze hun geld,
of een deel ervan, toch op de
één of andere manier zullen
terugkrĳgen.
Manu Verswijvel: Ik hoor vaak
van mensen die de CSR hebben doorlopen dat ze geleerd
hebben met ’n kleiner budget
te leven en zich niet meer laten
verleiden om van alles te
kopen. Het heeft dus ook op
dat vlak zeker zĳn nut. n
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RACHEL GALLET

‘De buitenwereld denkt vaak dat iemand
met schulden sowieso in de marge leeft.
Terwijl: het kan iederéén overkomen.
Eén kleine tegenslag is genoeg’
raak je geïsoleerd in deze maatschappĳ, en dat wil ik niet meer.
En dat gaat ook niet gebeuren.
Vóór ik van het bestaan van de
collectieve schuldenregeling
afwist, leek een normaal leven
niet meer voor me weggelegd,
maar nu zie ik het helemaal
zitten. Ik beschouw dit als een
tweede kans, mĳn énige kans
eigenlĳk op een normaal leven.

EEN JAAR THUIS
Een heel ander verhaal horen
we bĳ Rachel Gallet (38) uit
Maldegem. Zĳ stapelde de
schulden op nadat de verzekering niet wilde tussenkomen bĳ
een arbeidsongeval. Rachel
werkte in de zorgsector en viel
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Praten. En mĳn zoon is daar
altĳd goed mee omgegaan.
Je kind iets moeten weigeren,
dat moet moeilijk zijn...
Dat was soms pĳnlĳk. Maar ik
loste dat dan met de familie op.
Als mĳn zoon een mooi cadeau
wou voor Sinterklaas of zĳn
verjaardag, dan gaven mĳn
ouders hem dat. Ik gaf ’m dan
iets kleiners. Maar al bĳ al heb
ik hem niet veel moeten ontzeggen. Er zĳn instanties om je te
helpen: zo regelt de vzw Feestvarken een leuk verjaardags-

zeven jaar geleden tĳdens het
werk op haar schouder.
‘Het deed pĳn, maar dat gaat
wel voorbĳ, dacht ik,’ vertelt
Rachel. ‘Ik meldde het ongeval
bĳ mĳn werkgever maar ben
nog een paar weken blĳven
doorwerken. Tot ik op een dag
mĳn schouder niet meer kon
bewegen. De pĳn bleef aanslepen, ik ben bĳna een jaar thuis
geweest. Maandelĳks moest ik
naar het ziekenhuis om een
inspuiting, maar omdat er een
botschilfer was losgekomen,
moest ik uiteindelĳk geopereerd
worden. De arbeidsverzekering
oordeelde - na een jaar! - echter
dat ik die blessure al langer had
en wilde dus niet tussenkomen.

Wat is er toen gebeurd?
Het is uiteindelĳk voor de rechtbank gekomen, maar voor het
tot een proces kwam, stapelden
de medische kosten zich verder
op. Ik ging ervan uit dat de verzekering uiteindelĳk wel zou
betalen, want zowel de vakbond
als het ziekenfonds zegden dat
ik niet kon verliezen. Dus ging
ik een persoonlĳke lening aan
bĳ een bank. Je zoekt naar oplossingen, hé. Maar toen ik die
rechtszaak verloor, wist ik dat ik
in de problemen zat. Gelukkig
vond ik snel ’n nieuwe job en
had ik zicht op zekerheid. Ik
heb zelf de aanvraag bĳ de
rechtbank ingediend om in aanmerking te komen voor de collectieve schuldenregeling. De
beste keuze die ik kon maken!
Om hoeveel schulden ging het
eigenlijk?
Om 14.000 euro. Dat lĳkt niet
onoverkomelĳk, maar als je van
het ziekenfonds een maandelĳkse uitkering van 800 euro krĳgt

en je moet 500 euro huur betalen, schiet er niet veel meer over
om van te leven, hé. Ik had niet
gespaard, nee. Als alleenstaande
mama is dat moeilĳk. Andere
instanties boden me budgetbegeleiding aan, maar dat zou m’n
probleem niet oplossen. Ik kón
mĳn budget beheren, ik ben niet
in de schulden beland omdat ik
een gat in mĳn hand had. Maar
zo komt het vaak bĳ de buitenwereld over: alsof je in de
marge leeft. (zucht) Geloof me:
het kan iedereen overkomen!
Eén kleine tegenslag is genoeg.
Maar ik wou er álles aan doen
om dat probleem snel op te
lossen. En dat kon via de CSR.
Het systeem is wel niet gratis.
Je bemiddelaar moet natuurlĳk
betaald worden, wat bĳ mĳ
gelukkig meevalt. En als je CSR
opstart of afsluit, moet je de
gerechtskosten betalen. Spĳtig,
want je hebt het al moeilĳk.
Voor de rest heeft het enkel
voordelen. Omdat het bĳ mĳ
niet om wanbeleid ging, vond
m’n bemiddelaar het aangewezen dat ik zelf mĳn rekeningen
en kosten bleef betalen, en hĳ
enkel de schuldeisers. Ik vond
dat belangrĳk, zo behield ik
mĳn eigenwaarde. Want dat is
cruciaal bĳ de CSR: je een
menswaardig bestaan garanderen. Het geeft ook gemoedsrust.
Je weet dat je geldproblemen

RACHEL GALLET

‘Sinds juni 2019 is alles afbetaald
en krijg ik weer zelf m’n volledige loon,
maar toch probeer ik ook nu nog rond te
komen met 1.400 euro’
‘eindig’ zĳn. Na maximaal zeven jaar ben je ervan verlost. Ik
heb er vier jaar over gedaan. In
juni 2019 was alles afbetaald.
Met hoeveel moest jij nu elke
maand rondkomen?
Zo’n 1.400 euro, om van te
leven, de huur en vaste kosten te
betalen. Vandaag ontvang ik
weer mĳn volledige loon, maar
ik probeer het nog altĳd met die
1.400 euro te doen. Ik kan zelfs
sparen. Ik laat me wel eens gaan
in de solden, maar ik heb geleerd dat het met minder ook
lukt. Psychologisch vind ik het
nog altĳd moeilĳk om mezelf
iets te gunnen. Ik wil ook vermĳden om ooit weer in de miserie te belanden. Psychologisch
is ’t niet simpel: ik ben uit de
CSR, maar wat nu?
Je hebt een tienerzoon, hoe
heeft hij het allemaal ervaren?
Hĳ was nog jong toen het me
overkwam, maar ik ben altĳd
eerlĳk geweest. Als hĳ snoepjes van een bepaald merk wou,
maar ik koos voor het goedkopere, dan wou ik dat hĳ wist
waarom. Dus wat doe je dan?

feest voor kinderen die het financieel moeilĳk hebben. Met
Iedereen Verdient Vakantie kan
je eens goedkoop op stap. Ook
het lokale Rap Op Stap-kantoor
en het sociaal huis kunnen
helpen. Zĳ kĳken samen met
jou waar je recht op hebt. Ik kan
het iedereen aanraden. Je mag je
hoofd niet laten hangen, ook al
is het niet altĳd gemakkelĳk.
Merk je dat er nog een taboe
rust op schulden?
Men kan er toch al opener over
praten vandaag. Op mĳn huidige job krĳg ik steeds vaker te
horen dat mensen iets moeten
bespreken met hun bemiddelaar.
Ik heb het zelf ook nooit als iets
negatiefs ervaren. Natuurlĳk
was er ’n tĳd dat ik me schaamde, maar uiteindelĳk ben ik er
heel trots op dat ik mĳn schulden heb afgelost. n
l Info:
Voor informatie over de
collectieve schuldenregeling:
www.schuldbemiddelaar.
vlaanderen of
www.samvzw.be/thema/
schuldhulpverlening.
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Maar in september dit jaar ben
ik van alles verlost en kan ik
iedereen weer in de ogen kĳken.
Ik had er eerder vanaf kunnen
zĳn, maar ik heb een installatiepremie van zo’n 1.100 euro van
het OCMW - die bĳ de schuldbemiddelaar op de rekening
kwam - gebruikt om tweedehandsmeubeltjes te kopen.
Hoe zie je de toekomst?
Ik ben er nog niet, maar begin
stilaan te weten waar ik naartoe
wil. Misschien wil ’n bedrĳf of
organisatie investeren in ’n bestelwagentje voor mĳ, want ik
zou graag een klusjesdienst
opstarten. Om dan klusjes te
doen bĳ mensen die het nodig
hebben en overal uit de boot
vallen. Daar droom ik van. Ik
wil iets betekenen voor anderen.
Droom je nog van een vriendin?
Ja, maar om een volwaardig
sociaal leven en een relatie uit te
bouwen, moet ik sowieso meer
verdienen dan nu. Zonder geld
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evolueert op een positieve
manier. Ik doe vrĳwilligerswerk
in het lokaal dienstencentrum ik ben nogal handig - en dat heb
ik echt nodig. Anders blĳft het
hierboven (wĳst naar zĳn
hoofd) maar draaien. Dan denk
ik constant aan mĳn moeder,
aan mĳn jaren in de jeugdinstellingen, aan de dingen die ik
verprutst heb en de jobs die ik
heb verloren, aan het feit dat ik
eigenlĳk nog nooit een vriendin
heb gehad... Zo maak ik mezelf
soms enorm neerslachtig, terwĳl het leven ook veel moois te
bieden heeft. Alleen zie ik dat
gewoon niet altĳd. Maar goed,
zoals ik al zei, het betert. Zeven
jaar geleden was ik 99,9 procent
van de tĳd een depressief, wanhopig en strontzat wrak. Ik heb
er meermaals aan gedacht om
uit het leven te stappen, maar ik
durfde niet. De keren dat ik daar
aan de waterkant stond met een
steen rond mĳn nek, heb ik me
telkens weer bedacht.
Jouw schulden zijn vooral boetes
en gerechtskosten?
Ja. En wat ziekenhuiskosten,
van de keren dat ik stomdronken in een bushokje lag en
passanten de ambulance belden.
(zucht) Ik weet het, ik heb het
mezelf allemaal aangedaan. Ik
ben twee jaar thuisloos geweest
- het woord dakloos gebruik ik
niet, want ik had op zĳn minst
een tent om in te slapen -, maar
sinds mei 2019 woon ik in deze
flat die ik toegewezen heb gekregen via versnellende toewĳs.
Sindsdien kom ik in contact met
verschillende mensen, prachtige
mensen. Vroeger waren mĳn
vrienden junkies, dieven en
alcoholisten. Nu ga ik alleen
nog om met goed volk.
Hoeveel bedroeg jouw
schuldenlast?
Awel, ik weet het niet precies.
Ik heb ooit alles op een hoop
gesmeten en hoeveel het uiteindelĳk geworden is, is me echt
ontgaan. Het zullen toch wel
enkele duizenden euro’s zĳn.

Als je van het ziekenfonds een uitkering
van 800 euro krijgt en je moet 500 euro
huur betalen, schiet er al niet veel meer
over om van te leven, hé’, aldus Rachel.
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