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Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)

Waar
komt geld 
vandaan? 

Ruilhandel
In de oudheid bestond geld niet.
Iedereen zorgde zelf voor eten
door te jagen, bessen te verza-
melen of knollen uit te graven.
Maar de mens vond vrij snel een
efficiënter systeem door te rui-
len. Voor een everzwijn kreeg je
bijvoorbeeld twintig vissen. Die
kon je dan weer ruilen tegen
melk of groenten. Naarmate sa-
menlevingen complexer werden,
bleek dat systeem behoorlijk
lastig. Wat als je geen zin had in
twintig vissen? Daarom werden
andere manieren bedacht om
ruilhandel te organiseren, bij-
voorbeeld door kleitabletten, 
juwelen of wapens  te gebruiken.
De eerste betaalmiddelen waren
een feit.

Munten snoeien
Omdat goud en zilver veel waard waren,
probeerden mensen munten te ‘snoeien’.
Dat betekent dat stukjes metaal van de
munten afgevijld werden, zodat de mun-
ten een klein beetje minder waard wer-
den dan de waarde die erop stond. Het
goud of zilver dat er werd afgehaald,
spaarde men om er nieuwe klompjes zil-
ver of goud mee te laten smelten. Om dit
‘snoeien’ tegen te gaan, werden rond de
munt ribbeltjes aangebracht en op de
munt zelf tekeningen geslagen. 

Loon naar werken
‘Zout’ is in het Latijn sal . Ons woord ‘salaris’ is daarvan afgeleid,
het betekent eigenlijk ‘zoutvoorraad’. Maar zout als betaalmiddel
heeft ook nadelen. Je moet het droog kunnen houden en vlak bij
de zee is zout veel goedkoper dan in het binnenland. 

De eerste betaalmiddelen
Die eerste betaalmiddelen wor-
den ‘oorspronkelijk’ geld ge-
noemd, geld dat niet ‘gemaakt’
is. Kaurischelpen deden lang
dienst als oorspronkelijk geld.
Deze mooie schelpjes zijn klein
en sterk en je kan ze gemakke-
lijk meenemen. Maar ook zout,
dat vroeger heel kostbaar was,
werd als betaalmiddel gebruikt.
De Romeinse soldaten bijvoor-
beeld kregen een deel van hun
soldij in zout uitbetaald. 

Prehistorie
Zelfbedruipend, jacht 

en visvangst

4.000 à 3.000 voor Chr.
Eerste betaalmiddelen 
= ‘oorspronkelijk’ geld

12.000 à 9.000 voor Chr.
Georganiseerde ruilhandel

Veerle Cannoot

» » »
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Money, monnaie, moneta
In het Latijn betekent ‘kaurischelp’ monetaria moneta en moneta
is het Italiaanse woord voor ‘geld’, waar later ook het Engelse
money en het Franse monnaie van afgeleid zijn, net als het 
Nederlandse ‘munt’. De kaurischelp is een van de bekendste vor-
men van oorspronkelijk geld, omdat ze nog lang gebruikt werd
(tot in de 18de of 19de eeuw) in Oost-Azië en Afrika. 

Beroemde munten
De florijn: gouden munt die in 1252 werd
uitgegeven door de stadsrepubliek Firenze. 
De frank: gouden munt, geslagen in 1360
ter ere van koning Jan II, koning der Franken
(Fransen).
De dukaat: de gouden dukaat werd gesla-
gen in 1284 in Venetië en had dezelfde
waarde als de florijn.

De eerste munten
Het eerste echte geld werd ge-
bruikt in het koninkrijk Lydië (nu
West-Turkije). Die munten be-
stonden uit electrum, een na-
tuurlijk mengsel van goud en
zilver. Maar omdat je nooit weet
hoeveel goud of zilver er precies
in zit, werd overgestapt op gou-
den en zilveren munten. Zo een
munt vertegenwoordigde de
waarde van het metaal waaruit
hij gemaakt was. Geldwisse-
laars moesten die munten keu-
ren en wegen om vast te stellen
of een munt (nog) de waarde
had die erop geslagen was. 

Papieren geld
Oorspronkelijk was papieren
geld een bewijs dat je ‘echt’
geld had. Je bewaarde waarde-
volle munten bij de edelsmid en
in ruil kreeg je een papiertje –
een bewijs - waarop stond dat
je dat bedrag aan munten
bezat. Je kon dat papiertje ook
doorgeven aan een schuldeiser
zodat die jouw munten mocht
ophalen bij de edelsmid. Maar
het duurde niet lang voordat
mensen die papiertjes doorga-
ven als betaalmiddel. Het be-
heer werd in handen van
banken gegeven. 

Munten met vaste waarde
Omdat goud en zilver ook toen
al zeldzaam waren, werden vrij
snel muntjes gemaakt van een
mengeling van ‘gewone' meta-
len, zoals koper, nikkel en mes-
sing, een legering van koper en
zink. Het metaal zelf is veel min-
der waard dan de waarde die
op de munt staat. Elke munt
heeft sindsdien een vaste nomi-
nale waarde, namelijk het be-
drag dat op de munt geslagen
wordt.  

Virtueel geld
Vandaag vinden heel wat finan-
ciële verrichtingen plaats zonder
dat er fysiek geld uitgewisseld
wordt. Als je moet betalen,
steek je je bankkaart in de be-
taalautomaat, je tikt je code in
en het geld verdwijnt van jouw
re kening en gaat naar de reke-
ning van degene die je betaalt.
Betalen met een kaart werd in
1950 uitgevonden door Ralph
Schneider en Frank McNamara.
Hun Diners Club was de eerste
organisatie die een betaalkaart
uitbracht en op minder dan 50
jaar tijd wist het ‘plastic geld’ de
wereld te veroveren.

Circa 700 voor Chr.
Eerste munten uit edelmetaal

China – 7de eeuw
Europa – 16de eeuw
Eerste papieren geld

°1950 
Plastic geld

Romeinse Rijk
Munten met vast bepaalde

waarde»
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oeten we zakgeld geven, hoeveel,
vanaf wanneer en hoe? Met deze vragen kloppen 
ouders vaak aan bij de opvoedingswinkels en bellen
ze de Opvoedingslijn. Voor Heidi Deboosere is 
zakgeld een instrument voor financiële opvoeding,
maar geen must. De opvoedingscoach verruimt onze
blik op de wereld van consumptie, benadrukt de
noodzaak van begrenzing en toont de mogelijkheden
van de dialoog. “Als ouder moet je uitzoeken welk
systeem bij jou en bij je kind past.”

Mieke Werbrouck

Het enige
wat kinderen
nooit te veel
krijgen, is
liefde”

“

Heidi Deboosere

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)

Interview met Heidi Deboosere 
over financiële opvoeding



Nu kopen!

Dossier deMens.nu Magazine | 5

wil herbekijken? Een druk op de rode knop
en mama en papa betalen de gevraagde
uitzending? Of betaalt je kind dat zelf met
zijn zakgeld? Of is programma’s herbekijken
eigenlijk niet nodig? Als je het niet gezien
hebt, so what? Het is die so what die je kin-
deren en jongeren kan bijbrengen. 

Wanneer begint financiële opvoeding?
Vergelijk het met seksuele opvoeding. Vroe-
ger wachtten ouders tot hun kinderen elf of
twaalf jaar waren om te vertellen hoe het in
elkaar zit. Tegenwoordig beginnen ze de
kinderen van kleins af aan in te lichten, en
de boodschap evolueert mee met hun leef-
tijd. Zoals ik het zie, begint financiële opvoe-
ding al op peuterleeftijd. Hoe ouders
omgaan met een tweejarige die per se iets
moet hebben in de winkel, legt de basis. Het
is niet altijd gemakkelijk maar door toe te
geven, leer je een kind wel dat alles te ver-
krijgen is.

Wat is financiële opvoeding?
Financiële opvoeding houdt veel meer in
dan de discussie over zakgeld. Het zou kin-
deren weerbaar moeten maken tegen on-
begrensde kooplust. Als je als ouder je
kinderen niet leert hoe ze hun consumptie
kunnen begrenzen, dan mag je het nog zo
vaak over zakgeld hebben als je wil, je leert
hen niets bij. Er is een overaanbod van ma-
teriële dingen en voedsel. De gsm en het in-
ternet zetten onze kroost aan om geld uit te
geven voor sociale contacten. Het komt
erop aan om je kinderen de kracht te geven
om te kiezen. Om hen te laten stilstaan bij
wat zij belangrijk vinden in hun leven. 

Welke invloed heeft de consumptie-
maatschappij?
De verleiding om te kopen kom je overal
tegen. Neem bijvoorbeeld digitale televisie,
iets dat bijna elk gezin heeft. Wat doe je als
je kind een programma gemist heeft en het

Financiële
opvoeding
begint al op
peuterleeftijd.

“
    

  

“

Maud, 10 jaar
“Ik krijg 2 euro per week. Ik stop dat in
mijn portemonnee. Als ik iets wil, be-
spreek ik dat met mama en papa. Als
ze het goed vinden en ik genoeg zak-
geld heb, koop ik het. Ik heb een sjaal
gekocht en een cd van Laura Omloop.
Soms zet ik geld op de bank. Ik spaar
veel. Als mama en papa iets niet willen
kopen maar ze vinden het wel goed,
dan kan ik het kopen. Dat vind ik leuk.”

Wim, Mauds papa
“We willen onze dochter leren sparen
voor iets wat ze wil en meegeven dat
een appeltje voor de dorst ook belang-
rijk is. Het samen bespreken maakt
haar keuze doordacht. We vragen haar
ook om uit te kijken of ze dezelfde cd
ergens goedkoper vindt.”

Maud

“Meneer Beer is verliefd op een prachtig berinnetje,
maar hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer.
Zou het helpen als hij haar trakteert op dure ringen,
etentjes, of ritjes in een nieuwe auto?” (Uit het pren-
tenboek: Meneer Beer, H. Vaessen, Pelikaanpers,
2009.)
Kinderen keuzes leren maken, is belangrijk van op
jonge leeftijd.

Illu
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Hoe geef je als ouder nog geldlessen
mee?
Als ouder heb je een grote voorbeeldfunctie.
Stel dat een mama voor haar man een
hemd koopt van een sjiek merk. Papa zegt
dat hij het een mooi hemd vindt en dat het
past bij zijn blauwe trui. Dat klinkt heel an-
ders dan zeggen dat het hemd van een sjiek
merk is. Kinderen horen zulke gesprekken.
Een ander voorbeeld is de komst van
Sinterklaas. Je hebt als ouder geld voor
meerdere geschenken, maar moet dat? Met
één cadeau geef je een signaal: niets is on-
beperkt. Tegenwoordig willen ouders vermij-
den dat kinderen gefrustreerd of ontevreden
zijn. Maar als je als kind leert omgaan met
frustratie, ken je later ook meer innerlijk
geluk. Het enige wat kinderen nooit te veel
krijgen, is liefde. Maar zelfs dan vallen niet
alle grenzen weg. Regels zijn even onmis-
baar als affectie.

Vereist financiële opvoeding een be-
paald budget?
Eigenlijk niet. Inzet is voor ouders veel be-
langrijker dan een budget. Als ouder moet

je uitzoeken welk systeem bij jou en bij je
kind past. Voel je je goed bij zakgeld of wil
je je kind af en toe een bedrag geven, bij-
voorbeeld om te gaan shoppen?

Wanneer raad je dan zakgeld aan?
Zakgeld is een instrument dat goed kan
werken bij bepaalde kinderen. Als je kinde-
ren geen moeite hebben met financiële
grenzen, zie ik er de noodzaak niet van in.
Als je zoon of dochter altijd alles wil en de
gesprekken daarover ontaarden in discus-
sies, dan zou ik het systeem van zakgeld in-
zetten. 

Wat als er iets misgaat?
Dan hebben de kinderen - bij manier van
spreken - hun geld even verkeerd belegd.
Beter nu dan later. Een fout is een gelegen-
heid om iets te leren, en niet om gestraft te
worden. Als je tiener tegen de afspraken in
op de rode knop heeft gedrukt om een pro-
gramma te herbekijken, dan kan je daar als
ouder iets mee doen. Je erkent dat de ver-
leiding groot is, maar zoekt samen een op-
lossing. Misschien heeft een vriend de

Een fout maken
met zakgeld is
een gelegenheid
om iets te leren.

“ “
Selina, 15 jaar
“Ik heb zakgeld, 10 euro per week. Siga-
retten moet ik zelf betalen, schoenen
soms, kleren niet. Soms spaar ik, bijvoor-
beeld voor een fuif. Ik wil iets extra ver-
dienen om te sparen voor een brommer.
Ik heb al kaartjes rondgedeeld om te ba-
bysitten. Als ik een vakantiejob zal doen,
krijg ik een bankkaart. Ik ben tevreden.”

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)

Selina

Nathan, 16 jaar
“Ik krijg geld als ik het vraag, ongeveer
20 euro voor 2 weken. Ik mag niet over-
drijven en doe dat ook niet. Op mijn re-
kening komt er ook elke maand 25 euro.
Met mijn bankkaart kan ik dat afhalen. Ik
gebruik het geld om weg te gaan. Ook
de verzekering en benzine voor mijn
brommer moet ik ermee betalen. Nu ben
ik aan het sparen voor een stereo. Ik pro-
beer niet alles op te gebruiken, zoals mijn
ouders zeggen, maar het is niet gemak-
kelijk.”

Nathan
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uitzending opgenomen? Het gedrag van
kinderen opbouwend aanpakken zodat ze
iets leren, is de essentie van financiële op-
voeding.

Heb je tips voor een goede communi-
catie?
Begin niet met te zeggen: je krijgt zakgeld,
maar je mag dit en dat niet. Luister eens
naar wat je kroost wil en waarom, en zoek
dan oplossingen. Dat kinderen en tieners
zagen of dagen boos rondlopen omdat ze
iets niet mogen kopen of doen, hoort erbij.
Het gaat erom wat je daarmee doet. 

Meer info?
Voor algemene vragen: 
www.groeimee.be
www.opvoedingswinkel.be 
www.opvoedingslijn.be 
of T 078 15 00 10
Voor opvoedingsproblemen: 
Heidi Deboosere, opvoedingscoach aan
huis, www.opvoedingstips.be

Greet, mama van Martijn en Ward
“Elk jaar krijgen ze 1 euro meer en op
hun achttiende herbekijken we het sys-
teem. We openen een rekening voor het
zakgeld en ze krijgen ook een bankkaart.
Zwemmen moet Martijn soms van zijn
zakgeld betalen en soms niet. We spre-
ken dat af volgens de omstandigheden.
De bedoeling is dat onze kinderen na-
denken voordat ze iets uitgeven, dat ze
leren sparen. Wat niet wil zeggen dat ze
eens geen taartje mogen kopen op
school.”

Martijn, 13 jaar
“Vorig jaar kreeg ik 2 euro per week, dit
jaar 3 euro. Het meeste spaar ik. Soms
koop ik bijvoorbeeld een Wii-spel of ge-
bruik ik mijn geld voor de posterbeurs. Ik
vind het goed zo. Ik mag kiezen wat ik
koop.”

Ward, 11 jaar
Als hij 12 jaar wordt, start Ward ook met
2 euro per week. “Ik denk er nog niet zo-
veel aan.”

ZAKGELD

leeftijd bedrag per week in €
6 ± 1,00

7 ± 1,40

8-9 ± 1,50

10-11 ± 2,35

12 tussen 2,30 en 5,00

13 tussen 2,50 en 5,00

14 tussen 3,50 en 6,00

15 tussen 3,80 en 7,50

16 tussen 4,70 en 9,00

17 tussen 4,70 en 10,00

18 tussen 5,00 en 12,20

Hoeveel zakgeld krijgt een
jongere per week?

Bron: www.groeimee.be, dossier zakgeld. 

Vraag Hoeveel zakgeld geef ik mijn
kinderen wekelijks?
Advies Dat hangt af van wat ze
ermee moeten betalen. Schrijf al die
uitgaven op en bepaal dan het zak-
geld. Het is belangrijk dat je een vast
bedrag geeft op een vaste dag. Bij
jongere kinderen kan je dat weke-
lijks doen, oudere kinderen kan je
een grotere som geven per maand. 

Vraag Leen je kinderen geld als het
zakgeld op is?
Advies Nee, op is op. Als je werkt
met zakgeld moet je daarin conse-
quent blijven.

Vraag Moeten kinderen in ruil voor
zakgeld klussen doen in huis?
Advies Nee. Zakgeld is leergeld,
geen straf of beloningssysteem.

Zakgeldkwesties: 
vraag en antwoord

Bron: Goed met geld. Hoe financiële opvoeding

loont, M. Henselmans e.a., Nibud, 2011.

Martijn (links), 

zijn mama Greet en

zijn broer Ward

Els, leerkracht niet-confessionele
zedenleer in het technisch onder-
wijs
“Veel leerlingen hebben zakgeld. Bijna
evenveel, meer dan vroeger, krijgen geld
als ze het vragen. Hoewel ze dan moeten
zeggen waarvoor het dient, vinden ze dat
niet erg. Enorm veel leerlingen van onze
school werken ook. Vakantiejobs, maar
zeker ook weekendwerk. Omdat ze geld
nodig hebben om kleren te kopen, uit te
gaan…”

Els
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ijna allemaal werken we ervoor en leven we
ervan. Geld speelt ontegensprekelijk een

belangrijke rol in ons bestaan. Maar wat zijn
die centjes in onze portemonnee en onze spaarpot
bij de bank nu eigenlijk waard? Hier spelen begrip-
pen als inflatie en index een rol. Al van gehoord,
maar geen idee wat deze nu eigenlijk écht inhou-
den? We vroegen het aan Leo Van Hove, professor
Monetaire Economie aan de VUB.

dan het totale aanbod, stijgt het prijspeil.
Vaak komt dit omdat er te veel geld in cir-
culatie is in vergelijking met de hoeveelheid
beschikbare goederen. Dat gebeurt bijvoor-
beeld wanneer banken te veel geld in de
economie hebben gepompt. Of wanneer
het aanbod plots terugvalt. Denk maar aan
landen waar de productiecapaciteit vernield
wordt door oorlog. Een andere oorzaak van

inflatie is een stijging van de productiekos-
ten. Zo kunnen lonen stijgen, of grondstof-
fen zoals olie. Die extra kosten worden dan
doorgerekend in de prijzen. 

Waarom moeten we een lage inflatie
hebben? 
In een economie die geen internationale
handel drijft, is dat niet zo belangrijk. 

Wat is inflatie? 
Inflatie is een stijging van het algemeen prijs-
peil. Daardoor neemt de waarde van geld
af, want met eenzelfde som geld kan je min-
der kopen. 

Wat veroorzaakt inflatie?
Een belangrijke oorzaak is een stijging van
de vraag. Wanneer de totale vraag groter is

Julie Van Garsse

Index en inflatie
voor beginners 

Leo Van Hove

Leo Van Hove: “Om de
economie erbovenop
te helpen, zijn de 
Europese en 
Amerikaanse centrale
banken heel ver ge-
gaan qua geldcreatie.
Dat overtollig geld
moet met de gepaste
snelheid uit de circula-
tie gehaald worden
eenmaal de economie
opnieuw goed draait.
Anders stijgt de inflatie.” 

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)
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prijzen. Hoe? Een agentschap bestudeert een
verzameling van goederen en diensten (‘een
korf’) die representatief is voor de uitgaven van
een gemiddeld gezin. Die korf wordt om de zo-
veel tijd herzien. Het gemiddelde van de prijzen
van die goederen en diensten bepaalt de index.
Die meet niet zozeer de hoogte van de prijzen,
wel de schommelingen tussen 2 periodes. 

Voorbeeld: Als 2004 het basisjaar is, dan is
de algemene index van dat jaar 100. Als de
prijzen stijgen, stijgt ook de index. Zo is de
algemene index van december 2011 =
119,01 en van december 2012 = 121,66.
(Bron: bestat.economie.fgov.be)

Vanaf 1994 kent België ook de gezond-
heidsindex. Die houdt rekening met dezelfde
korf, maar gooit alcoholische dranken eruit,
net als tabak en motorbrandstoffen, met uit-
zondering van lpg. De gezondheidsindex
wordt onder meer gebruikt voor de indexering
van lonen e n uitkeringen. Dat betekent dat
deze worden verhoogd. Zo houden onze
lonen gelijke tred met de inflatie en kunnen
we toch evenveel blijven kopen. 

Wanneer worden de lonen dan verhoogd? 
Wanneer de afgevlakte gezondheidsindex
(dat is het gemiddelde van de gezondheids-
index van de laatste 4 maanden) een be-
paalde waarde overschrijdt. Die waarde
noemen we de spilindex. In de maand die
volgt op deze overschrijding worden de so-
ciale uitkeringen aangepast, de maand na-
dien de lonen in de openbare sector. (nvdr:

Bij inflatie neemt de waarde van geld af,
waardoor je met eenzelfde som geld
minder kan kopen.

Door de indexering van onze lonen 
kunnen we evenveel blijven kopen.

Voor de privésector bestaat er geen wet die
de lonen aan de index koppelt. De paritaire
comités spreken per sector af wanneer de
lonen worden geïndexeerd. Bron: Vacature). 

Voorbeeld: Elke maand verdient ambtenaar
Mark 2.500 euro bruto. Maar de inflatie stijgt,
en daardoor kan Mark steeds minder met
zijn loon kopen. In november overschrijdt de
afgevlakte gezondheidsindex (119,70) de
spilindex (119,62). In januari wordt het bru-
toloon van Mark verhoogd met 2 procent.  

Economie draait met de wind
Volgens professor Van Hove gebruikte
de Bank of England, de centrale bank
van het Verenigd Koninkrijk, in de 19de
eeuw een windhaan om inflatie te vermij-
den. “Afhankelijk van de windrichting be-
sliste de bank hoeveel geld er in omloop
werd gebracht. Lijkt bizar, maar de reden
is logisch. Kwam de wind uit het oosten,
dan konden schepen de Thames opva-
ren en goederen in Londen lossen. In dat
geval diende de bank geld te injecteren
in de economie om handel toe te laten.
Kwam de wind uit het westen, dan kon-
den de schepen Londen niet binnenva-
ren en haalde de bank geld uit circulatie.
Anders zou er te veel geld in omloop zijn,
in vergelijking met het beperkte aanbod
aan goederen. Dat zou leiden tot een stij-
ging van de vraag, en dus tot inflatie.”

Voorbeeld: Als een bank geld uitleent,
vraagt ze interest. Wil ze een reële op-
brengst van 4 procent en bedraagt de infla-
tie 2 procent, dan vraagt ze een interestvoet
van 6 procent. Als de inflatie stijgt naar 4
procent, dan vraagt de bank een interest-
voet van 8 procent. Dan heeft ze nog altijd
een reële opbrenst van 4 procent. 

Dus als inflatie voorspelbaar is, wordt die
prijsstijging meegerekend. Problematisch
wordt het wanneer de inflatie plots en sterk
stijgt. 

Voorbeeld: Jan bouwt een huis en leent bij
de bank, aan een vaste interestvoet van 6
procent, op een moment dat de inflatie 2
procent bedraagt. De bank rekent dus op
een reële opbrengst van 4 procent. Als de
inflatie plots stijgt naar 10 procent, betaalt
Jan een stuk minder af in reële termen en
lijdt de bank verlies. Een afname van de in-
flatie is dan weer slecht voor Jan.

In een economie die internationale handel
drijft, zoals België, is een lage inflatie wel be-
langrijk. Dan speelt de concurrentiekracht
mee. Volgens de Nationale Bank bedroeg de
inflatie in ons land in 2011 3,5 procent, tegen-
over een gemiddelde van 2,7 procent in de
eurozone. Voor 2012 zijn de voorlopige
schattingen respectievelijk 2,6 en 2,5 procent. 

Wat is de link tussen inflatie en index?
De meest gebruikte index is de algemene
index, die meet de inflatie van de consumptie-

“ “
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ieuwe kleren, lekker eten, een gerenoveerde keuken,
een nieuw kleurtje op je muren… Alles heeft een 
prijskaartje, we kunnen niet zonder geld. Toch 

bestaan er ook andere manieren om spullen en diensten op de
kop te tikken. De crisis maakt ons creatief in het zoeken naar
mogelijkheden om de hand op de knip te houden. Maar we
geven niet enkel minder uit omdat iedereen en alles tegen-
woordig moet bezuinigen. Ook vanuit ecologische en ethische
overwegingen zoeken we alternatieven voor onze huidige 
economie. Zo ontstaan er initiatieven als LETS, Repair Café,
Domus Cornucopia, couchsurfen, swappen en dumpster
diven. Zijn deze alternatieven voor het geldgebruik Chinees
voor jou? Lees dan snel verder. 

Liza Janssens

Hoe leef je 
zonder geld uit 
te geven?

Word een LETSer, swapper 
of dumpster diver

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)
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systeem is dat je ook onder nul kan gaan,
want je trekt dit later wel weer recht. 

LETSen gebeurt in vertrouwen 
Een LETS-systeem is gesloten. Enkel de
leden kunnen immers met elkaar LETSen.
De groep maakt onderlinge afspraken, die
belangrijk zijn voor het vertrouwen in het
systeem. Je moet er immers op kunnen re-
kenen dat de gevraagde dienst zo goed
mogelijk wordt uitgevoerd. Of dat je extra
werkuren ook zullen gecompenseerd wor-
den, wanneer je meer tijd nodig hebt dan
voorzien om een dienst tot een goed einde
te brengen. Ook moet je voelen dat je niet
verplicht bent om iets te aanvaarden wan-
neer dat niet voldoet aan jouw verwachtin-
gen.

Een paar nadelen
LETSen is vrijblijvend. Zo kan het lang duren
voordat anderen op jouw aanbod ingaan.
Bovendien moet je zelf het initiatief nemen
om je vraag opgelost te krijgen. Tot slot zijn
de diensten binnen het LETS-systeem niet
professioneel. Je kunt niet verwachten dat
het geleverde werk even goed is als het
werk van een beroepskracht.

Praktische overwegingen
Het is verstandig om een goede familiale
verzekering af te sluiten, want schade tij-
dens een LETS-transactie valt ten laste van
jezelf. Daarom worden risicovolle transac-
ties, zoals dakwerken of werken op stellin-
gen, vaak uitgesloten in het huishoudelijk
reglement van de LETS-groep. Iemand laten
schilderen via LETS kan bovendien als

In sommige wijken, steden of gemeenten
ruilen mensen goederen en diensten met el-
kaar. Het zijn LETSers waarbij LETS staat
voor Local Exchange and Trading System:
een moderne vorm van lokale ruilhandel.
Het ruilen gebeurt echter niet tussen twee,
maar tussen verschillende mensen. Tom
herstelt de fiets van Sofie. Sofie wast de
auto van An die op haar beurt de kleren van
Tom herstelt. Zo is de ruilkring rond. 

Waarom LETS?
LETS is er voor iedereen: jong of oud, ge-
schoold of ongeschoold, alleenstaand of
getrouwd, verlegen of spontaan… In een
LETS-groep leer je veel mensen kennen en
ben je tot niets verplicht. Je doet enkel wat
je graag doet, zolang je maar de afspraken
naleeft. 

Hoe werkt LETS?
Wat geruild wordt, hangt af van de leden
van de LETS-groep. Zij ruilen hun eigen
spulletjes, of bieden datgene aan wat ze
graag doen, waar ze veel van weten, wat ze
goed kunnen… Daarvoor krijgen ze echter
geen geld. De hoeveelheid energie en tijd
die ze erin investeren, wordt uitgedrukt in
ruileenheden. Deze variëren van regio tot
regio. Zo krijg je in Gent stropkes voor een
geleverde dienst, in Tienen klontjes en in
Antwerpen handjes. Deze stropkes, klontjes
of handjes kan je dan zelf gebruiken om een
gevraagde dienst te ‘betalen’. Hoeveel ruil -
eenheden je voor een dienst krijgt of geeft,
wordt onderling afgesproken. De LETS-
groep bepaalt dan hoeveel ruileenheden
één uur werk waard is. Het leuke aan dit

   
   

 

zwartwerk beschouwd worden. Het gaat
echter vaak om onbeduidende transacties
waardoor de fiscus LETSers met rust laat.
Tot slot kunnen werklozen, langdurig zieken,
invaliden en mensen die een leefloon krij-
gen, ook LETSen. Er moet hier echter wel
aan bepaalde voorwaarden voldaan wor-
den. Vraag hierover meer informatie bij de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de ar-
beidsgeneesheer of de maatschappelijk
werker van het OCMW.

Meer info?
www.letsvlaanderen.be 

LETSen is: Tom herstelt
de fiets van Sofie. Sofie
wast de auto van An die
op haar beurt de kleren
van Tom herstelt.

Om het LETSen uit te leggen heeft LETS Vlaan-

deren vzw een strip gemaakt: LETS. Een dagje

in de Help-Mekaar straat. Download de strip op

www.letsvlaanderen.be.

Handjes, torentjes,
stropkes…
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ren door bijvoorbeeld de afwas te doen of
eens lekker te koken. Interesse? Je hoeft je
enkel lid te maken op onderstaande website
en weg ben je!

Meer info?
www.couchsurfing.org 

Kleren ruilen
Geen toffe kleren meer in je kleerkast? De
mode van het vorige seizoen al beu? Geen
geld om te shoppen? Dan kan je mis-
schien gaan swishen of swappen. Op een
swishing-evenement komen zo veel mogelijk
(hoofdzakelijk) vrouwen samen om hun kle-
ren te ruilen. Uiteraard neem je geen afge-
dragen broeken en uitgerafelde T-shirts mee,
maar wel jurkjes die een miskoop bleken te
zijn of jeansbroeken die jij niet meer wilt dra-
gen maar die er wel nog als nieuw uitzien. Er
worden ook handtassen, schoenen, acces-
soires en juwelen geruild. Steeds meer vrien-
dinnen organiseren ook onder elkaar of via
Facebook een kledingruilmoment.

Meer info?
www.swishing.be en www.swapping.be

Herstelbar
Wat doe je als je koffiezetapparaat het niet
meer doet? Je gooit het toestel weg en
koopt een nieuw. Dat hoeft nu niet meer. Je
kunt het ook (leren) herstellen in een Repair
Café. Daar vind je gratis gereedschap en
materiaal om alle mogelijke reparaties uit te
voeren. Er zijn ook hersteldeskundigen aan-
wezig om jou te helpen. Je vindt een Repair
Café in Antwerpen, Leuven, Sint-Niklaas en
Brussel. De Stichting Repair Café werkt
samen met het Netwerk Bewust Verbruiken
(NBV) om het concept vanaf 2013 in Vlaan-
deren verder te verspreiden. 

Meer info?
www.repaircafe.be

Containerduiken
’s Nachts in de vuilnisbakken van restau-
rants en supermarkten duiken om er nog
eetbare voeding uit te halen. Dumpster 
divers doen dit zelden uit geldgebrek maar
eerder omdat ze vinden dat er te veel voed-
sel verloren gaat. Supermarkten gooien im-
mers heel wat voeding weg die niet meer

Weggeefwinkel
Al gehoord van Domus Cornucopia? Dit wil
zoveel zeggen als ‘huis van overvloed’. Je
vindt dit huisje onder andere in Balen. Het
is een plaats waar je spullen kunt achterla-
ten en ophalen, zonder meer. Het idee is
simpel: je geeft wat je kunt missen en neemt
wat je kunt gebruiken. De vrijwilligers die
deze weggeefwinkels organiseren, doen dit
onbaatzuchtig. Ze verdienen er geen cent
aan en betalen zelf de electriciteit en verwar-
ming. Maar dat hebben ze ervoor over, want
ze willen de afvalberg verkleinen en een so-
ciale ontmoetingsplaats creëren. 

Sofareizen
Meer dan vijf miljoen mensen in 97.000 steden
over de hele wereld doen aan couchsurfen.
Als couchsurfer bied je een logeerkamer,
sofa, vloer of tuin aan toeristen aan. Op
jouw beurt overnacht je op reis bij andere
mensen thuis. Zo kom je in contact met de
lokale bevolking van het land dat je bezoekt
en maak je kennis met haar cultuur en gast-
vrijheid. Deze vorm van reizen is volledig
gratis. Al kan je toch zelf een bijdrage leve-

Couchsurfen is een vorm

van reizen waarbij je bij 

lokale mensen overnacht.

Als couchsurfer kom je
in contact met de lokale
bevolking van het land
dat je bezoekt.

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)
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verkoopbaar lijkt, maar nog perfect eetbaar
is. Sinds het proces van ‘muffinman’ Steven
De Geynst weten we echter dat het dumpster
diven zich in een juridische schemerzone
bevindt. Afval is namelijk eigendom van de
persoon die het heeft buitengezet. Pas wan-
neer het afval wordt opgehaald, is het offi-
cieel niet meer van hem of haar. Iets uit een
afvalcontainer halen, is dus diefstal.

Waarom LETS je?
Het is een leuk initiatief waaraan ik wou bij-
dragen. Het idee is zo simpel en mooi: jij
helpt iemand en die persoon helpt op zijn
beurt iemand anders. 

Hoe help jij?
Mijn aanbod is vrij uniek: ik volgde ooit een
opleiding visagie en verzorg make-up voor
feestjes. Ik bak ook heel graag taarten en wil
wel babysitten. Ik doe ook vaak kleine din-
gen: een pakje ophalen bij de post of iets
meebrengen voor iemand als ik boodschap-
pen doe.

Wat zoek je via het LETS-systeem?
Het grootste dat ik ooit zocht, was een mo-
torpak. Ik wou op motorvakantie met mijn
vriend, maar had geen beschermende kle-
dij. Zo een motorpak kost gemakkelijk 500
euro. Dat is veel geld als je het maar één
keer gebruikt. Via LETS kon ik iemands mo-
torpak voor een week lenen. 

Wat is er leuk aan LETS?
De mensen zelf. Ze zijn allen zo open en po-
sitief ingesteld. Het is leuk om hen te leren
kennen. 

Wat is er minder leuk?
Niets. Het systeem is gebaseerd op vertrou-
wen en er zijn geen verplichtingen, dus heb
je er ook geen last van. 

Je couchsurft ook, waarom?
Dat is begonnen vanuit puur opportunisti-
sche overwegingen. Ik reis heel graag, maar
dat kost veel, zeker als je op hotel gaat. Met
couchsurfen spaar ik geld uit en daardoor
kan ik meer reizen. 

Hoe is het om te couchsurfen?
Fantastisch! Je ontmoet warme, gastvrije
mensen van over de hele wereld. In Bologna
gaven de mensen bij wie we sliepen ons
meteen de sleutel van het huis, we konden
doen en laten wat we wilden. In Napels sliep
de gastvrouw op de zetel opdat wij de bed-
den in de slaapkamers konden gebruiken.
En in Tilburg werden we ’s nachts nog mee-
genomen op een sightseeingtour…

Ontvang je zelf ook couchsurfers?
Ja, maar eerst vertrouwde ik het niet. Door
erover te praten met andere couchsurfers,
raakte ik ervan overtuigd dat mensen er
geen misbruik van maken. Alle communica-
tie wordt trouwens goed opgevolgd door de
organisatie. Indien er iets gebeurt, weten zij
exact met wie je waar afsprak.

Wie sliep er al op jouw sofa?
Een Chinese, een broer en zus uit Amerika,
een jong koppel op huwelijksreis uit New
Orleans, een ouder koppel dat liftend door
Europa trok en een Argentijn die eeuwig op
reis was. Allemaal toffe mensen met een
eigen verhaal.

Het is illegaal maar wordt ge-

daan: dumpster diven.  

“Het idee is zo simpel en mooi”

De ervaringsdeskundige aan

het woord: Anne-Sophie Van

Wesemael helpt graag ande-

ren en reist zonder veel geld

uit te geven.

Anne-Sophie Van Wesemael
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anken hebben beroerde jaren achter de
rug. Voor de meeste mensen is de 

opschudding op de beurzen echter een 
ver-van-mijn-bedshow. Als individu voel je je klein bij
het grote financiële gebeuren. Wat kan je er als
kleine spaarder of belegger aan veranderen? Kan je
zelf beslissen wat er met je geld gebeurt? Bestaat
het echt: ‘ethisch bankieren’? We vroegen het aan
Herwig Peeters van Forum Ethibel, een onafhankelijk
adviesbureau dat onder andere banken en fonds -
managers helpt om maatschappelijk verantwoord te
in vesteren. “Door je geld op welbepaalde spaar -
rekeningen te plaatsen, kan je ethisch bankieren.”

Patrick Bruggeman

Ethisch bankieren

Herwig Peeters

Herwig Peeters: “Bij
Krekelsparen, Solidari-
teitsparen en Wereld-
sparen wordt een deel
van het rendement
doorgestort naar
goede doelen.”

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)

Bestaat het en hoe doe je het? 
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Is er dan al een volwaardige ethische
bank? 
Triodos Bank stelt dat al zijn spaarproduc-
ten duurzaam aangewend worden. De bank
geeft kredieten aan afgebakende projecten
in de sociale en groene economie, rond ont-
wikkeling en cultuur. Hun rente is eerder
laag, maar het maatschappelijk rendement
is volgens de bank hoog. Er wordt nu ook
een nieuwe coöperatieve bank opgericht
(nvdr: New B), die op een ethische manier
een volledig gamma van duurzame produc-
ten en diensten wil aanbieden.

En wat met de ethische beleggingen? 
Het jaarlijks overzicht dat Forum Ethibel
maakt voor de Vlaamse overheid toont dat
er heel wat ethische producten aangeboden
worden. Naast spaarproducten zijn dat be-
leggingsfondsen, obligaties, verzekerings-
producten enzovoort. Zeer regelmatig
komen er nieuwe bij. Sommige banken zijn
er zeer gedreven en bedreven in. Maar het
succes hangt toch af van de manier waarop
de banken deze ethische producten actief
aanbieden. Beleggers hebben immers wel
belangstelling, maar gaan zelf niet op zoek. 

Is er dan wel iets veranderd de voorbije
decennia? 
Er is heel wat veranderd. Twintig jaar gele-
den werd ethisch beleggen door banken in
verband gebracht met activisme à la Green-
peace. Maar de interesse groeide. Eerst
dacht men dat het een trend was die wel
zou overwaaien. Vervolgens werd het een

niche genoemd, dan een aparte beleg-
gingsstijl. Toen ethisch beleggen uiteindelijk
als een strategische kwestie werd be-
schouwd, stapten ook institutionele beleg-
gers mee in het verhaal. Dit was voor Forum
Ethibel de bekroning van een lange strijd.
Veel banken begonnen zich echter zelf
bezig te houden met de duurzaamheids -
analyse van bedrijven om de invulling van
ethiek naar eigen goeddunken te kneden.
Het gevolg is dat minder ethisch gefun-
deerde producten op de markt zijn geko-
men. Over thematieken als milieu en
deugdelijk bestuur bestaat wel een consen-
sus, maar veel minder duidelijk zijn de ge-
hanteerde criteria rond mensenrechten,
arbeidsrechten of controversiële activiteiten.
Kwaliteit, ethiek en transparantie staan dus
nog steeds niet centraal bij beleggingen. En
dit kun je als particuliere belegger maar
moeilijk weten of zien. 

En als je streng wil zijn bij de keuze van
ethische beleggingen, wat doe je dan?
Het Ethibel-label biedt de sterkste garanties.
Het label Ethibel Excellence biedt de ruimste
keuze aan ethische aandelen en obligaties.
Ethibel Pioneer is het strengste label: het se-
lecteert pioniers en de maatschappelijk best
presterende bedrijven. 

Hoe gedreven zijn de banken zelf?
Naast de individuele initiatieven van financiële
instellingen heeft de Belgische banksector
zijn eerste duurzaamheidsrapport uitge-
bracht. Het eerste in Europa, denkt de sector

Kan ik zelf ethisch bankieren?
Sparen is in feite de meest democratische
vorm van investeren. Door je geld op wel-
bepaalde spaarrekeningen te plaatsen, kan
je ethisch bankieren. Krekelsparen bestaat
het langst, eerst bij de bank ASLK, dan bij
Fortis en nu bij BNP Paribas Fortis. De bank
herbelegt het geld in maatschappelijk ver-
antwoorde projecten en in de sociale eco-
nomie. Zo is er ook het Solidariteitsparen en
het Wereldsparen bij VDK Spaarbank. Bij
deze drie voorbeelden van ‘solidair sparen’
wordt een deel van het rendement doorge-
stort naar goede doelen. 

Is pensioensparen ook een vorm van
solidair sparen?
Ethisch pensioensparen bestaat niet. Pen-
sioensparen is bovendien een vorm van lan-
getermijnbeleggen, niet van sparen. De
paarse regering had ooit concrete plannen
om duurzaam pensioensparen fiscaal te sti-
muleren, maar dat is afgevoerd. Er zijn wel
initiatieven in ontwikkeling.

Mag het allemaal niet wat meer ethisch
zijn?
Ethisch sparen is inderdaad slechts een
klein stukje van de financiële taart. Forum
Ethibel stimuleert banken daarom om al hun
activiteiten te onderwerpen aan ethische cri-
teria. Tonen waar het geld van alle spaar-
ders naartoe gaat is een veel groter
engagement. Ethias Bank (nu Optima Bank)
en Van Lanschot Bankiers waren de pio-
niers. Andere banken bereiden zich voor. 

Kwaliteit, ethiek en
transparantie staan nog
steeds niet centraal bij
beleggingen.
“ “
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Nicolas Gerard werkt als ethisch bankier
voor Impulse Europe, beheersvennoot-
schap van internationale impact investment-
fondsen. Hij screent financieringsaanvragen
op hun economisch, sociaal en ecologisch
rendement. Naast winstgevendheid en
duurzaamheid is ook de sociale dimensie
belangrijk.

Hoe staan financiers in Europa tegen-
over projecten rond sociale econo-
mie? 
“Als je een dergelijk project wil verkopen,
moet je het soms anders verpakken. In
Groot-Brittannië krijg je het begrip ‘sociale
economie’ niet verkocht vanwege de
connotatie met staatsinterventie. Social
entrepreneurship is wel hot. In Frankrijk

dekt die term dan weer niet de lading van
de brede, jarenlang uitgebouwde économie
sociale et solidaire.”

Hoe zit het met de levensbeschouwe-
lijke dimensie van financieringsprojec-
ten? 
“Je kan er niet omheen dat in België het
merendeel van de solidaire financiers een
katholieke stempel draagt. En Triodos,
toch wel dé referentie, is opgericht door
Nederlandse antroposofen (nvdr. spirituele fi-
losofie gebaseerd op de leer van R. Steiner).
Wat mij betreft, liever dat dan banken die,
wars van enige levensbeschouwing, inves-
teren in wapens.”

zelf. Het is een goede samenvatting van de
grote thematieken die ter discussie staan. 

Staat sparen en beleggen centraal in de
ethische omgang met geld? 
Nee, in de eerste plaats schenk je best aan-
dacht aan het kopen van nuttige en duur-
zame producten. Sparen en beleggen is
immers niet voor iedereen weggelegd, maar
iedereen moet eten en drinken. En daarvoor
moet je geld hebben. Hoewel dat ook niet
helemaal waar is. Ruilen kan ook verlopen
via andere rekensystemen, de zogenaamde
complementaire munten (nvdr: een bekend
systeem is LETS, zie artikel in dit dossier:
Hoe leef je zonder geld uit te geven?). Die
kunnen voor de overleving van gemeen-
schappen en bedrijven zorgen, projecten
van milieu-, buren- en buurtzorg realiseren
en taken van lokale overheden ondersteu-
nen. Alternatieve munten bevorderen sa-
menwerking, ver weg van het gangbare
geldsysteem dat drijft op concurrentie,
schulden en economische groei en op uit-
sluiting en uitbuiting. Wie een tegengif wil
bieden voor de onmacht die de financiële
crisis en het onverantwoord gedrag van
bankiers en speculanten oproept, kiest voor
solidair sparen, duurzaam beleggen en al-
ternatieve muntsystemen.

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)

De aard van het beestje

De financiële sector in België heeft op 20
december 2012 zijn eerste duurzaamheids-
rapport voorgesteld. Lees het rapport hier:

www.bankierenvoordesamenleving.be. 
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n de zoektocht naar oplossingen voor de 
economische crisis hoor je weleens de uit-
spraak “dat het allemaal zo ver niet zou 
gekomen zijn in een systeem van islamitisch

bankieren”. Maar wat bedoelen de voorstanders
van zo een systeem daarmee en wat betekent
‘islamitisch bankieren’ of ‘halalbankieren’?
Kort gezegd is het bankieren zoals we het ken-
nen, maar volgens de regels van de sharia, de
islamitische wetgeving. De uitleg in een notendop. 

Halal* versus haram**
Transacties hebben een tastbaar onder-
pand = halal
Transacties waarbij enkel geld verhandeld
wordt, bijvoorbeeld schulden verkopen,
kunnen niet.
Rente = haram
Geld mag geen rente of ander voordeel op-
leveren. 
Beleggingen in niet-halal goederen = haram
Beleggen in alcohol, varkensvlees, porno…
is verboden
Niet-ethische beleggingen = haram
Beleggingen in sectoren die volgens de sharia
niet ethisch zijn, worden verboden, zoals
onderzoek op foetussen.
Speculatie = haram
De sharia verbiedt gokken en speculeren is
een vorm van gokken. 

Huis kopen 
Als je geld wil lenen voor een huis, koopt de
halalbank het huis in jouw plaats. Jij kan het
huis dan terugkopen van de bank voor een

hogere prijs. Het verschil tussen beide is de
winstmarge voor de bank. Het grote verschil
met een gewone bank is dat een huis ver-
handeld wordt en geen geld. 

In België levert dit een probleem op, omdat
het huis twee keer van eigenaar verandert
en er dus ook twee keer registratierechten
moeten betaald worden. In Engeland be-
staat hier al een aangepaste financiële wet-
geving voor. 

Meer info? 
Kijk eens op de site van de Islamic Bank Of
Britain: www.islamic-bank.com. 

Halal in België 
Chaabi Bank heeft kantoren in Brus-
sel, Antwerpen en Luik en wil dit jaar
ook in ons land spaarrekeningen
aanbieden die in regel zijn met de
sharia. In Marokko biedt Chaabi
Bank al halalproducten aan.

Pas in de 19de eeuw ontstonden vormen
van modern islamitisch bankieren. Vandaag
staat halalbankieren wereldwijd nog in de
kinderschoenen. De voorbije jaren is er wel
een toename, ook in Europa. Op dit mo-
ment lijken islamitische banken de krediet-
crisis beter te doorstaan dan hun westerse
collega’s. Als reden daarvoor wordt vaak
aangegeven dat zij dichter bij de reële eco-
nomie staan, want het geld dat verhandeld
wordt, moet altijd een bestaand goed of een
dienst vertegenwoordigen. Het blijft echter
afwachten tot halalbankieren uitgroeit tot
een grootschalig systeem om te zien of het
voor een echte ommezwaai zal kunnen zor-
gen in de financiële wereld.

Om die groei van het islamitisch bankieren
te realiseren, rijst een eerste probleem: de
sharia legt niet overal dezelfde regels op. De
verschillen kunnen groot zijn en de ene sharia-
commissie is al strikter dan de andere. Isla-
mitisch bankieren volgt wel een aantal
algemene principes. 

Veerle Cannoot

Halal naar de bank

*Halal = rein, toegelaten

**Haram = verboden, zondig
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et geld kan je eindeloos veel doen. In dit dossier vind je
alvast enkele suggesties: je kan je centen ethisch beleg-
gen, in de spaarpot van je kinderen steken of de inflatie
voor zijn door ze uit te geven aan een rugzak voor je

couchsurfreis. Geld is leuk voor wie het bezit, maar niet voor wie
zonder zit. En er zijn heel wat mensen met enkel spinnenwebben
in hun portemonnee. Maar wat doe je als je ook nog eens een
schuldenput hebt? We spraken met een schuldbemiddelaar en
een ervaringsdeskundige. Hun verhalen staan los van elkaar. 

Sarah Van Gaens

Mensen met 
geldproblemen

Als je nog minder
hebt dan niets 

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)

Mensen met een laag
pensioen hebben het
financieel niet gemak-
kelijk. Zij lopen meer
risico om schulden te

maken.
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van 50.000 euro zijn geen uitzonderingen.
Het aantal mensen dat in de schulden ge-
raakt door een autolening is ook onvoorstel-
baar. Tot slot zijn schulden ook wel eens het
gevolg van een verslaving.

Hoe helpt het OCMW als je schulden
hebt? 
Het OCMW kijkt na welke kosten noodzake-
lijk zijn, waarop kan bespaard worden en of
de inkomsten verhoogd kunnen worden. Ver-
volgens doet het aan schuldbemiddeling: het
probeert om met de schuldeisers tot een
overeenkomst te komen opdat de afbetaling
gespreid kan worden. Ofwel biedt het OCMW
deze hulp via het systeem van bugetbegelei-
ding. In dat geval doe je de betalingen zelf,
maar wordt dit regelmatig samen met de
maatschappelijk assistent geëvalueerd. Ofwel
gebeurt alles via budgetbeheer en neemt het
OCMW het beheer van de financiën over.

Kristine Jacobs is al tien jaar schuldbe-
middelaar. Zij legt uit hoe mensen in de
financiële problemen verzeild geraken
en wat ze dan kunnen doen. 

Hoe kom je in de schulden?
Er zijn mensen die veel tegenslagen hebben
in hun leven: ze worden ziek of werkloos,
staan zwakker in de maatschappij enzovoort.
Het is ook steeds moeilijker om de lopende
uitgaven te betalen met één loon. Jonge
mensen die voor een basisloon werken, men-
sen met een laag pensioen en alleenstaande
ouders met een doorsnee inkomen hebben
het niet gemakkelijk omdat de huishuur en de
energieprijzen de pan uit swingen.

Er zijn ook mensen die zich laten meeslepen
door de consumptiemaatschappij. Gezinnen
met een inkomen tussen 3.000 en 5.000 euro
per maand die een schuldenlast opbouwen

Wanneer kom je bij een schuldbemidde-
laar terecht?
Als je schuldenberg te hoog is om er zonder
gerechtelijke tussenkomst uit te geraken. Dan
kan het OCMW helpen bij het opstellen van
een verzoekschrift voor een collectieve schul-
denregeling dat je neerlegt bij de arbeids-
rechtbank. Dit verzoek kan ook door een
pro-Deoadvocaat worden ingediend. Als je
wordt toegelaten tot een collectieve schul-
denregeling zal de rechter een schuldbemid-
delaar – meestal een advocaat - aanstellen.
Vanaf het moment dat je toegelaten wordt,
stijgen de intresten op je leningen niet meer.
Bovendien kan een gerechtsdeurwaarder
dan geen goederen meer in beslag nemen. 

Wat zijn de nadelen van een collectieve
schuldenregeling?
Een collectieve schuldenregeling is erg ingrij-
pend omdat je inkomsten door een schuld-

Het is steeds
moeilijker om de 
lopende uitgaven
te betalen met
één loon.

“
  

“

Nu kopen!
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ven, en wat er overblijft om de schulden af te
betalen. Zo krijg je van de schuldbemiddelaar
maandelijks leefgeld om de lopende uitgaven
te betalen, of weekgeld om levensmiddelen
te kopen. Dit laatste is gemiddeld 80 euro per
gezinslid, afhankelijk van je inkomsten. De
schuldbemiddelaar tracht tussen alle partijen
een akkoord te bereiken over dit afbetalings-
plan. Lukt dit niet, dan legt de rechtbank een
regeling op. Sinds april 2012 wordt na maxi-
mum zeven jaar de collectieve schuldenrege-
ling beëindigd. Als dan niet alles terugbetaald
is, wordt het resterende bedrag kwijtgeschol-
den. Slechts in zéér uitzonderlijke omstandig-
heden kan de rechtbank op vraag van de
schuldenaar van deze termijn afwijken. 

Waar kan je naartoe gaan als je vindt dat
je schuldbemiddelaar je geld niet correct
beheert?
Je kan een brief schrijven naar de arbeids-
rechtbank. Maar heel vaak ligt het niet aan de

schuldbemiddelaar dat je enkel spaghetti kan
eten of dat de schulden niet afbetaald gera-
ken. Vaak zijn de inkomsten van de schulde-
naar te laag om de vaste kosten, het
weekgeld en de schulden te betalen. Het is
aan de schuldenaar om die inkomsten te ver-
hogen. Maar niet iedereen kan dat, denk
maar aan 55-plussers of mensen met een
zwakke gezondheid die niet gemakkelijk werk
vinden. 

Meer info? 
www.eerstehulpbijschulden.be 
www.vlaamscentrumschuldenlast.be 

bemiddelaar worden beheerd. Als je pech
hebt, is die schuldbemiddelaar iemand die
heel strikt zijn of haar afbetalingsschema
volgt, of dat nu gaat of niet. Je moet ook zelf
de kosten en de erelonen van de schuldbe-
middelaar betalen. Die worden altijd eerst
van de inkomsten afgetrokken voor de
schuldbemiddelaar de schulden afbetaalt,
tenzij de schuldbemiddelaar deze kosten
onmogelijk kan vereffenen met je inkomsten.
Dan kan hij of zij beroep doen op het Fonds
ter bestrijding van de overmatige schulden-
last. Het fonds komt bijna altijd tussen indien
de schuldenaar leeft van een leefloon of een
ziekte-uitkering. 

Hoe gaat een schuldbemiddelaar te
werk?
Een schuldbemiddelaar moet een afbeta-
lingsplan opstellen: je inkomsten komen bij
hem of haar binnen, hij of zij gaat na hoeveel
geld er nodig is voor de noodzakelijke uitga-

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)

Wie financiële problemen
heeft, kan geholpen worden
door het OCMW of een
schuldbemiddelaar.
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Ik ben gaan samenwonen met mijn eerste grote liefde. Maande-
lijks stortte ik een groot deel van mijn inkomsten op onze ge-
meenschappelijke rekening. Mijn vriend regelde de f inanciën. Op
een ochtend belden een deurwaarder en een politieagent aan, ze
kwamen alles halen. Ik wist van niets. Ik huilde tranen met tui-
ten. We bleven achter met een keukentafel en twee stoelen.
Daarop werden we uit ons huis gezet.

Blijkbaar had mijn vriend nooit iets op onze gemeenschappelijke
rekening gezet. Het geld was opgegaan aan zijn alcohol- en
drugsverslaving. Hij was ook een paar keer in mijn naam een
kredietlening aangegaan, maar die betaalde hij niet af. Ik had
dat allemaal niet door want ik was niet zo met geld bezig. Dat
was heel naïef. Ik wist wel dat hij verslaafd was maar hij be-
weerde ook dat hij vaak in het zwart ging werken, wat niet
waar bleek te zijn. 

Ik ben van hem weggegaan. Eerst heb ik geprobeerd om de proble-
men zelf op te lossen. Maar omdat dat niet lukte, ben ik naar het
OCMW gestapt. Daar zeiden ze dat ik een installatiepremie kon
krijgen. Ik heb dan een studio gevonden en kon met die premie ook
wat meubeltjes kopen. Het OCMW heeft ook geprobeerd om de
schuld deels op mijn ex te verhalen, maar hij had geen adres en
was dus onvindbaar. Bijna alles stond ook op mijn naam. Daar-
door zijn alle schulden bij mij terechtgekomen. Omdat mijn schuld
zo hoog was, raadde het OCMW mij aan om een collectieve schul-
denregeling te vragen. Mijn schulden bedroegen toen ongeveer
15.000 euro. Het exacte bedrag heb ik nooit gekend want verschil-
lende deurwaarders rekenden ook nog eens onkosten aan. 

Tijdens de eerste gesprekken zei mijn advocate dat ik na zes à
zeven jaar uit de schulden zou zijn. Ondertussen ben ik al zes
jaar in collectieve schuldenregeling. Dat komt omdat mijn advo-
cate eerst aan zichzelf denkt en dan pas mijn schulden afbetaalt.
Normaal gezien kan een advocate haar onkosten door een fonds
laten vergoeden, maar zij stuurt haar factuur altijd op naar mij.
Na een jaar ben ik ook ‘op de ziekenkas’ terechtgekomen, omdat
mijn ex ooit mijn pols tussen de deur had gestoken. Daardoor heb
ik maar een inkomen van 800 euro. Ik denk dat er daarom niet
voldoende middelen zijn om mijn schulden te betalen. Een kame-
raad van mijn ouders heeft onlangs gevraagd hoeveel schulden ik
nu nog heb. Daardoor wisten we dat ik nog steeds 13.000 euro
moet afbetalen, geloof ik. 

Nochtans heb ik naast de 40 euro per week die ik krijg om te eten
bijna nooit iets extra gevraagd aan mijn advocate voor kleren of
de kapper, want daar deed zij altijd moeilijk over. Ik heb haar
daarover aangesproken en zij zei dat ik mijn schulden op vijftien
jaar zou moeten afbetalen. 15 jaar, dan ben ik 45! Toen ben ik
uitgevlogen. Daarop dreigde zij om naar de rechter te stappen
om de procedure van collectieve schuldenregeling te beëindigen. Ik
wist dat de deurwaarders dan direct weer aan mijn deur zouden
staan. Ik had ook schrik dat ze ook bij mijn ouders zouden
komen. Daarom ben ik opnieuw naar het OCMW gegaan. Zij
hebben met haar bemiddeld zodat ik toch verder kon doen. 

Ik eet regelmatig bij mijn ouders en ik krijg voedselpakketten
van het OCMW. Maar als ik iets wil doen, dan moeten mijn
vrienden of mijn ouders voor mij betalen. Gelukkig hebben mijn
vrienden begrip voor mijn situatie. Mensen die ik nu ontmoet,
weten het niet. Ik schaam mij ervoor. Ik zou graag opnieuw een
relatie willen maar met 40 euro per week durf ik dat niet.

Ik heb deze schulden niet gemaakt, maar alles stond wel op mijn
naam. Dus ik vind het normaal dat ik dit moet afbetalen en niet
de maatschappij. Wat mij wel boos maakt, is dat mijn advocate
al haar onkosten van mijn inkomsten aftrekt terwijl ze dat uit
een fonds kan halen. En ook dat ze na zes jaar niet aan de rech-
ter vraagt om mijn schulden kwijt te schelden, want ik hoor dat
dat regelmatig gebeurt. Ik hoop dat een lieve rechter ooit de rest
van mijn schulden zal kwijtschelden. Mijn papa heeft gezegd dat
hij daar eens voor gaat horen. Maar we zijn bang dat mijn ad-
vocate de collectieve schuldenregeling zal laten stopzetten. Ik heb
nu terug wat meubeltjes, en ik zou die echt voor geen geld ter we-
reld willen kwijtspelen.

*Anne is een fictieve naam, dit om de privacy van de geïnter-

viewde te respecteren. 

Anne* betaalt schulden af. Tussen angst en hoop leeft ze

van 40 euro per week. Ze vertelt hoe het zo ver is geko-

men. Haar verhaal. Anne:“Ik zou
graag opnieuw
een relatie willen
maar met 40 euro
per week durf ik
dat niet.”
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Ons leven of onze gezondheid op het spel zetten, strafbare feiten plegen, ons belachelijk maken
of dingen doen die we eigenlijk onethisch vinden. Wat sommigen onder ons over hebben voor een
goedgevulde bankrekening, tart vaak de verbeelding. Denk maar aan baby D. die door haar draag-
moeder verkocht werd aan diegene die het meeste geld bood. Of aan wapenhandel, gevaarlijke
beroepen, roofmoorden, mensen die zichzelf voor schut zetten op de televisie omdat ze een prijs
kunnen winnen enzovoort. Enkele markante voorbeelden van wat mensen doen of uitkramen voor
geld. De ethische vragen borrelen op!

Sarah Van Gaens

Bejaarden die erg hulpbehoevend zijn,
kosten de staat veel geld. Omdat een
derde van de bevolking in Japan ouder is
dan zestig jaar, staat het sociale zeker-
heidssysteem er dan ook onder zware
druk. Om te besparen zou de Japanse mi-
nister Taro Aso daarom zijn oudste landge-
noten hebben opgeroepen om de stekker
eruit te trekken als ze te veel zorg nodig
hebben. “Je kan toch niet met een gerust
hart gaan slapen als je weet dat je behan-
deling door de staat wordt betaald?”, zei
hij, inspelend op het geweten van de toe-
hoorders. De minister belooft alvast zijn
duit in het zakje te doen en zich te laten
euthanaseren als hij zelf niet meer met een
gerust hart kan gaan slapen.
Bron: Het Laatste Nieuws, 23 januari 2013

Hoe ver gaan mensen voor geld? 

Spuitje voor bejaarden

Meer dan 10.000 Duitse bejaarden zouden
noodgedwongen in een rusthuis in het bui-
tenland verblijven. Lang niet allemaal
keken ze uit naar hun enkele reis naar bij-
voorbeeld Hongarije of Griekenland. Toch
vertrokken ze omdat ze behoren tot de
meer dan 400.000 Duitse bejaarden die
een plekje in een rusthuis in hun geboorte-
land niet meer kunnen betalen. Wie daar
namelijk zijn oude dag wil doorbrengen,
moet daarvoor tussen 2.900 en 3.400
euro per maand kunnen ophoesten. Het
aantal plaatsen is ook beperkt wegens het
nijpende tekort aan verplegend personeel. 
Bron: De Standaard online, 28 december

2012

Verplicht op vakantie

Een koppel uit Apelterre prostitueerde
maandenlang de minderjarige tweeling-
dochtertjes van de vrouw. Hiervoor plaat-
sten ze krantenadvertenties waarin ze de
kinderen aanprezen als “twee meisjes voor
de prijs van één”. De moeder werd veroor-
deeld tot 15 jaar cel, haar minnaar kreeg
13 jaar.

Bron: Het Laatste Nieuws online, 4 juni
2012 en 21 december 2012, Het Laatste

Nieuws, 13 december 2012

Dochters te huur

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)
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De 29-jarige Abdelkarim Serhani slaagde
er tweemaal in om een tijdje als Saudische
prins door het leven te gaan. In België wist
hij in 2008 overtuigend over te komen
door in een limousine rond te rijden, en
een jaar later maakte hij in Australië de au-
toriteiten wijs dat ze hoog bezoek moch-
ten verwachten. Hij vertelt hoe mensen
hem plots anders behandelden: “In de
dancings waar mensen als ik aan de in-
gang worden geweigerd, ging iedereen
voor me opzij. Er kwamen meisjes naast
mij zitten die me normaal nooit zouden
zien staan.” Hij reed in zijn limousine ook
naar een Ferrari-winkel: “De mensen hou-
den de deuren voor je open. Men durft
een prins niet te beledigen, men gaat
ervan uit dat iemand uit het prinselijke ge-
volg de rekening achteraf wel komt rege-
len.” Zijn verklaring voor dit gedrag? “Alles
in deze wereld draait om hebzucht. Zorg
ervoor dat iedereen je gelooft en de eerste
gedachte die door alle hoofden schiet is er
één van buitenissige fooien.” Serhani
bracht onlangs een boek uit over zijn es-
capades: Mille et une esbroufes.

Bron: De Morgen, 6 december 2012

Prins van de onderwereld

Een koppel dat in de schulden zat, pro-
beerde om zich om het leven te brengen.
Enkel de vrouw stierf. De man werd zwaar-
gewond aangetroffen in bad maar over-
leefde. Het was de huisbazin die hen vond
toen ze het appartement binnenkwam
omdat het koppel al acht maanden huur-
achterstand had. De man wordt verdacht
van moord op zijn vriendin, maar zelf ont-
kent hij dat. Ook wordt hij door verschil-
lende handelaars als oplichter bestempeld.
Bron: De Morgen online, 23 november 2012,

Het Laatste Nieuws, 5 december 2012

Schulden met je leven
bekopen

In verschillende landen werd paarden- en
varkensvlees aangetroffen in vleesbereidin-
gen die volgens de verpakking rundvlees
bevatten. Waarschijnlijk hebben de fabri-
kanten gefraudeerd om geld te besparen.
Omdat men in verschillende landen geen
paardenvlees eet en omdat sommige reli-
gieuze groeperingen varkensvlees schrap-
pen uit hun dieet, werd het voedsel uit de
rekken gehaald.
Bron: De Morgen online, 15 januari 2013

en Metro, 12 februari 2013

Cindy, een Belgische vrouw van 24 jaar, is
bereid om haar maagdelijkheid te verko-
pen. Ze vraagt er minstens 100.000 euro
voor. Cindy zegt geen zin te hebben om
hard te werken als ze op korte tijd zoveel
geld kan verdienen. Met dat geld wil ze
zichzelf en haar naasten verwennen. 
Bron: La Dernière Heure, 23 januari 2013

Koe = paard?

Maagdelijkheid voor minstens 100.000 euro
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