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DEEL I 

1. HET STEUNPUNT-SCHULDBEMIDDELING 

1.1. Opdrachten van het Steunpunt 

Sedert 1999 zijn wij actief op het vlak van de schuldbemiddeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De vzw GREPA (Denk- en uitwisselingsgroep van pratici inzake rechtshulp) heeft in 2003, dank zij de 
steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschap, het 
Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht.  
 
Het Steunpunt heeft als opdrachten:  
 de ondersteuning van de actie van de schuldbemiddelaars,  
 de bundeling van de actie van de diensten schuldbemiddeling, 
 de organisatie van basisopleidingen,  
 de organisatie van voortgezette opleidingen,  
 de organisatie van "technische" supervisie,  
 de samenwerking met de diensten met ervaring op het veld,  
 de organisatie van een plaats van uitwisseling.  
 De preventie tegen de schuldoverlast. 
 
De grote meerderheid van onze ondersteuningsactiviteiten (opleidingen, lunchdebatten, 
werkvergaderingen met de schuldbemiddelaars) worden over een academisch jaar gaande van 
september tot juni georganiseerd. 
 
Daarom bestrijkt dit verslag de activiteiten  
 van september 2013 tot augustus 2014 ( academisch jaar 2013-2014)  
 en deze van september 2014 tot augustus 2015 ( academisch jaar 2014-2015). 

1.2. De federatie van de diensten schuldbemiddeling 

Voor de diensten die door de GGC erkend zijn (OCMW’s en bicommunautaire VZW’s), hebben we op 
26 juni 2012 een overeenkomst ondertekend met het Verenigd College van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest waarin we volgende opdrachten krijgen:  

1. Bevorderen van overleg en netwerking tussen de verschillende actoren op het terrein; 

2. Formuleren van aanbevelingen en het Verenigd College adviseren inzake kwesties met betrekking tot 
overmatige schuldenlast ; 

3. Ontwikkelen in samenwerking met het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, van een 
gegevensoverzicht met betrekking tot onze activiteitensector, verzorgen van de inzameling, de 
verwerking en de presentatie van die gegevens in een jaarverslag; 

4. Verrichten van onderzoek, enquêtes en studies en verzorgen van publicaties. 
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Voor de diensten die door de Franse Gemeenschap erkend zijn 

 

Sinds 1 augustus 2013 is onze vereniging erkend als representatieve en coördinerende organisatie voor 
de sector van de diensten schuldbemiddeling (Besluit van het College van de Franse 
Gemeenschapscommissie 2013/1050) en heeft dus als opdrachten: 
 
1. Bijstand en advies aan haar leden bieden;  
2. Uitwisselingen en nadenkingen tussen haar leden ontwikkelen; 
3. De acties van haar leden coördineren en bevorderen; 
4. Zorgen voor de verspreiding van informatie onder haar leden en omtrent haar leden; 
5. Coördinatie met andere instellingen van Gezondheid, Sociale Actie, Gezin en Sociale Cohesie 

ontwikkelen, zonder andere partners uit te sluiten.  
 
We mogen daarenboven: 
6. de voortgezette opleiding van de werknemers van onze leden bevorderen; 
7. Onderzoeken, studies en publicaties op het gebied van sociaal/gezondheid uitvoeren  
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1.3. Het team 

Er zijn geen veranderingen in het team sinds  2011. 
 
 
 
 
 

Anne Defossez 
Directrice 9/10 VT 

a.defossez@steunpuntschuldbemiddeling.be 

Claire de Schaetzen 
Adjunct Directrice 1/3 VT 

Economische Hotline  
c.deschaetzen@steunpuntschuldbemiddeling.be 

Anne-Marie Trivier 
Verantwoordelijk voor preventie projecten VT 
am.trivier@steunpuntschuldbemiddeling.be 

Mounia Ouaqqa 

Administratieve Bediende 4/5 VT 
Boekhouding van de opleidingen 

m.ouaqqa@ steunpuntschuldbemiddeling.be 

Violette Bonnier 
Administratieve Bediende VT 

Logistiek van de opleidingen (Onthaal, 
inschrijvingen) 

v.bonnier@steunpuntschuldbemiddeling.be 

Sylvie Moreau 
Juriste VT 

Verantwoordelijk voor opleidingen en 
juridische steun  

s.moreau@steunpuntschuldbemiddeling.be 

mailto:bonnier@steunpuntschuldbemiddeling.be


~ 8 ~ 

2. DE DIENSTEN SCHULDBEMIDDELING IN BRUSSEL - INVENTARIS 

2.1. De nieuwe erkenningsaanvragen 
 
In 2014 werd één nieuwe dienst erkend: Het Netwerk ter preventie van recidive (Re.P.R) van de 
Gemeente Schaarbeek (een dienst bestemd voor gevangenen en ex-gevangenen en hun familie) heeft zijn 
erkenning in schuldbemiddeling in mei 2014 verkregen en is dus erkend als dienst schuldbemiddeling 
door de GGC. 
 
 
Op 1 januari 2015 tellen wij dus 33 erkende diensten schuldbemiddeling in werking in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest: 
 6 diensten afkomstig van de associatieve sector zijn door de Franse Gemeenschap erkend.  
 26 diensten zijn erkend door de GGC waarvan 8 uit de associatieve sector komen 
 1 dienst is erkend door de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Het Ocmw van Ganshoren is erkend maar heeft geen dienst schuldbemiddeling. Het heeft een 
overeenkomst met het Leger des Heils afgesloten. 
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2.2. Aantal werkers 
 

(Deze cijfers worden ons door de diensten schuldbemiddeling meegedeeld en kunnen snel schommelen. Het gaat hier om het aantal werknemers in absolute cijfers et niet 
om full time equivalenten). 
 
Volgens onze laatste telling eind 2014, werken 189 mensen (132 maatschappelijke werkers, 10 juristen en 35 administratieve bedienden) in erkende Brusselse 
diensten: 
 158 mensen werken in de door de GGC erkende diensten schuldbemiddeling. (waarvan 128 in OCMW’S) 
 26 mensen (tegenover 16 in 2012) werken in de door de Franse Gemeenschap erkende diensten schuldbemiddeling. Deze vermeerdering is waarschijnlijk te 

danken aan de door de Franse Gemeenschap toegestane financiering in 2013. Opgelet, hierin zijn 7 personen inbegrepen die als vrijwilligers werken bij ESPACE 
SOCIAL TÉLÉ-SERVICE VZW  

 5 mensen werken in de door de Vlaamse Gemeenschap erkende dienst schuldbemiddeling (tegen 4 in 2014). 
 Slechts 3 mensen zijn uitsluitend toegewezen aan de ontwikkeling van preventieprojecten. 

 

          

Instellingen Erkenning jurist 
Schuldbemid

delaar  

Coördinateur 
(zonder 
dossier 

schuldbemid
deling) 

Administratieve 
bediende  

Preventie 
animator 
(zonder 
dossiers 

schuldbemid 
deling) 

Gerechtelijke 
bemiddelaar 

Preven
tie  

Totaal 

CASG WOLU-SERVICE VZW Cocof 0,17 1 0 0 1 NEE JA 2,17 
PLANNING FAMILIAL LEMAN VZW Cocof 0,17 2 0 0 0 NEE NEE 2,17 
FREE CLINIC VZW Cocof 0,17 2 0 0 0 JA JA 2,17 
SERVICE SOCIAL JUIF VZW Cocof 0,17 3 1 2 0 NEE NEE 6,17 
BRUXELLES LAÏQUE VZW Cocof 0,17 2 0 0 0 NEE NEE 2,17 

ESPACE SOCIAL TÉLÉ-SERVICE VZW Cocof 0,17 9 0 2 0 JA NEE 11,17 

ARMÉE DU SALUT ASBL _LEGER DE HEILS VZW GGC 1 2 0 1 0 JA JA 4 

CAFA VZW - OCMW VAN SINT-GILLIS GGC 1 6 1 1 0 NEE JA 9 
CENTRUM VOOR SOCIALE OPVANG E. H. FROIDURE 
VZW 

GGC 1 3 0 0 0 
NEE JA 

4 

PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM GGC 0 4 0 2 0 NEE NEE 6 
GEMEENTE SCHAARBEEK – RePR GGC 1 1 0 0 0 NEE NEE 2 
OCMW ANDERLECHT GGC 0 5 0 1 0 NEE JA 6 
OCMW OUDERGEM  GGC 0 3 0 0 0 NEE JA 3 
OCMW  SINT-AGATHA-BERCHEM GGC 0 2 0 0 0 NEE JA 2 
OCMW BRUSSEL GGC 1 15 0 10 0 JA JA 26 
OCMW VORST GGC 0 4 0 1 0 NEE NEE 5 
OCMW JETTE GGC 0 2 1 1 0 NEE JA 4 
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OCMW  KOEKELBERG GGC 0 2 0 0 0 NEE JA 2 
OCMW SINT JANS-MOLENBEEK  GGC 0 11 1 3 1 NEE JA 16 
OCMW  SINT-JOOST-TEN-NODE  GGC 0 2 0 1 0 NEE JA 3 
OCMW SCHAARBEEK GGC 0 7 0 3 0 JA JA 10 
OCMW  WATERMAAL-BOSVOORDE GGC 0 4 0 0 0 NEE JA 4 
OCMW SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE GGC 1 3 0 0 0 NEE NEE 4 
OCMW SINT-PIETERS-WOLUWE GGC 0 1 0 1 0 NEE NEE 2 

OCMW ETTERBEEK GGC 1 5 0 1 0 JA JA 7 

OCMW ELSENE GGC 1 5 1 3 0 NEE JA 10 
OCMW UKKEL   GGC 0 5 0 0 0 JA JA 5 
DE NIEUWE  150 VZW GGC 0 3 1 0 0 NEE JA 4 
SOCIAAL HUIS VZW – OCMW EVERE GGC 0 3 1 1 0 NEE NEE 5 
CENTRALE DIENST VOOR SOCIALE EN CULTURELE 
ACTIE VAN HET MINISTERIE VAN 
LANDSVERDEDIGING - CDSCA 

GGC 
0 3 0 1 0 

NEE NEE 
4 

DIENST WERK VOOR SOCIALE WEDERAANPASSING 
VZW 

GGC 
0 4 1 0 0 

NEE NEE 
5 

D.M.B.S.H. VZW GGC 0 5 1 0 0 NEE JA 6 
CAW Brussel VGC 1 3 0 0 1 NEE JA 5 
Totaal   10 132 9 35 3 

  
189 
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2.3. Schuldbemiddeling en Energiecellen binnen de OCMW’S 

Buiten de schuldbemiddeling stelt men ook vast dat: 
 
 13 OCMW’ s een aparte Energiecel opgericht hebben:  
 3 OCMW’ s die opdracht bij de dienst schuldbemiddeling toegevoegd hebben: Koekelberg, Sint-Joost-

ten-Node, St Gilles 
 3 OCMW’s de lijsten door de sociale dienst laten beheren: Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-

Woluwe en Ganshoren. Voor deze laatste, hebben wij geen informatie over het aantal werkers.  
 
De gegevens van de energiecellen zijn jaarlijks door ons bijgewerkt en staan op onze website ter 
beschikking van het publiek en de maatschappelijke werkers.  
 

        

Energiecel Energieraadgever Technici 
Administratieve 

bediende 
Energiecel 

Totaal  Energie: wie beheert de lijsten  

  
 
 
 
 
 

De 
SBD 

De 
Sociale 
Dienst 

Een 
gespecialiseerde 

dienst 
(energiecel) 

CAFA VZW OCMW ST- GILLIS 1 
 

1 2 JA 
  

OCMW ANDERLECHT 6 
 

1 7 
  

JA 

OCMW OUDERGHEM  1 
 

0 1 
  

JA 
OCMW SINT-AGATHA 
BERCHEM  

1 
 

0 1 
  

JA 

OCMW BRUSSEL 12 
 

0 12 
  

JA 
OCMW VORST 4 

 
0 4 

  
JA 

OCMW JETTE 1 
 

0 1 
  

JA 
OCMW KOEKELBERG 2 

 
0 2 JA 

  
OCMW  SINT-JANS-
MOLENBEEK 

2 
 

0 2 
  

JA 

OCMW  SINT-JOOST-TEN-
NODE 

0 
 

0 0 JA 
  

OCMW SCHAARBEEK 16 2 8 26 
  

JA 
OCMW  WATERMAAL-
BOSVOORDE 

2 
 

0 2 
  

JA 

OCMW SINT-LAMBRECHTS-
WOLUWE 

3 
 

0 3 
 

JA 
 

OCMW SINT-PIETERS-
WOLUWE 

1 
 

0 1 
 

JA 
 

OCMW ETTERBEEK 7 
 

2 9 
  

JA 
OCMW ELSENE 2 

 
2 4 

  
JA 

OCMW UKKEL   4 
 

0 4 
  

JA 
SOCIAAL HUIS VZW – OCMW 
EVERE 

2 
 

0 2 
  

JA 

Totaal 67 2 14 83 3 2 13 

 

2.4. Het subsidiëren van de diensten schuldbemiddeling 

De subsidiëring blijft onveranderd. 
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2.4.1. Bij de diensten die erkend zijn door de GGC 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, krijgen de diensten schuldbemiddeling, zowel uit de publieke 
sector (OCMW’s) als uit de privésector (Vzw’s) geen specifieke subsidiëring van de GGC. 
 
De OCMW’s zijn een beetje beter af dan de Vzw’s omdat deze sinds 2002 een federale subsidie 
(energiefonds) en sinds 2008 een gewestelijke bijdrage krijgen voor de uitgevoerde opdrachten in het 
kader van de Ordonnanties Gas-Elektriciteit. 
 
Het is de enige bron van financiering voor de diensten schuldbemiddeling van de OCMW’s in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Daarenboven richten deze subsidies zich enkel tot het publiek van mensen die 
energieschulden hebben. 

2.4.2. Bij de diensten die door de Franse Gemeenschap erkend zijn 

In 2013 en 2014 hebben de door de Franse Gemeenschap erkende Brusselse Vzw’s een subsidie 
ontvangen. Deze subsidie laat hen toe een halftijds werker per dienst en een juriste 6 uur per week, 
evenals kleine werkingskosten te betalen.  
Wij hopen dat de wijzigingen van het besluit voor ambulante diensten en het uitvoeringsbesluit snel 
zullen afgerond zijn en dat de financiering op lange termijn van de betrokkene diensten werkelijkheid zal 
worden. 

2.4.3. Bij de diensten die door de VGC erkend zijn 

De enige dienst die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is in het Brussels Gewest (CAW Brussel) krijgt 
subsidies van de Vlaamse Regering voor 1 voltijds werker maar ook “projectsubsidies voor regionale 
samenwerkingsverbanden met het oog op kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening, inclusief preventie 
van schuldenlast», evenals een “Brusselse” subsidie voor één voltijdse juriste schuldbemiddelaar op basis 
van een overeenkomst met de VGC. 
 

Vooruitzichten 
 
Deze middelen blijven grotendeels ontoereikend om alle behoeften in schuldbemiddeling van de 
Brusselse bevolking te dekken en laat weinig of geen ruimte voor de ontwikkeling van preventie 
projecten. 
 
Voor ons is het nochtans zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat de diensten snel en efficiënt de 
personen in schuldoverlast kunnen onthalen, maar hen ook toelaten deze personen bij te staan alvorens 
hun situatie dramatisch wordt. 
 
Daarnaast menen wij dat we ervoor moeten zorgen dat de diensten schuldbemiddeling van de privé- 
verenigingen zich ook kunnen ontwikkelen. Het publiek van de verenigingen is immers niet hetzelfde als 
het publiek van de OCMW’s. Er moet dus een evenwicht bestaan tussen de financiële middelen voor de 
publiek sector (OCMW’s) en voor de privé sector (Vzw’s). 
 
Daarom pleiten wij voor een erkenning van de Brusselse diensten schuldbemiddeling en van het beroep 
van schuldbemiddelaar door middel van een specifieke subsidiëring die niet meer in combinatie met 
energiesubsidies zou zijn. 
 
 
Het is slechts met een specifieke subsidie van de bevoegde autoriteiten aan de diensten 
schuldbemiddeling van de openbare sector (OCMW) zowel als van de privé sector (VZW) dat deze in staat 
zullen zijn om: 
 
- de stijgende vraag van mensen met schuldoverlast te kunnen beantwoorden, 
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- aan de strenge eisen van professionalisme en opleiding te voldoen in verband met de praktijk van de 
schuldbemiddeling ( de aanwezigheid van een juriste, de noodzakelijkheid om opleidingen te volgen ), 
- van preventie tegen schuldoverlast een volwaardige opdracht van de diensten schuldbemiddeling te 
maken, op dezelfde wijze als de curatieve praktijk van de schuldbemiddeling. 
 
Deze specifieke en permanente financiering moet betrekking hebben op loonkosten, maar ook op de 
installatie-, werkings- en opleidingskosten van de werkers (maatschappelijke assistenten en juristen) van 
de diensten schuldbemiddeling. 

 

2.5. Het subsidiëren van een tool voor het beheer van de dossiers 
schuldbemiddeling 

Als steun aan de grondwerkers, pleiten wij al sinds enkele jaren bij onze subsidiërende overheden om de 
diensten schuldbemiddeling een doeltreffend en specifiek voor de schuldbemiddeling beheertool te 
geven. 
 
De doelstelling is tegelijk:  
 Het administratieve werk van de schuldbemiddelaars te verminderen. 
 De statistieke gegevens zonder dubbele codering te kunnen verzamelen tevens voor de eigen 

behoeften van de dienst als om over statistieken voor het hele gebied van het Brussels Gewest te 
kunnen beschikken.  

2.5.1. In de door de Franse Gemeenschap erkende diensten 

In 2011, hebben de door de Franse gemeenschap erkende diensten schuldbemiddeling hun 
informaticamateriaal kunnen vernieuwen en de door Logical Systems ontwikkelde software Medius 
kunnen aanschaffen. Dit dankzij de financiële steun van de Franse Gemeenschap.  

2.5.2. In de door de GGC erkende diensten 

Gevolg gevend aan een enquête gehouden in 2010 door onze vereniging in samenwerking met de 
Vereniging van de Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Afdeling OCMW, alsook 
aan het eindrapport, ingediend in december 2010, heeft de GGC op 19 juli een subsidie van 100.000 euro 
vrijgemaakt. 
 
Deze subsidie heeft tot doel een informaticaprogramma dat ontwikkeld werd door het OCMW van 
Brussel, ter beschikking te stellen en te installeren ten behoeve van de door de GGC erkende diensten 
schuldbemiddeling. Dit programma moet toelaten enerzijds schuldbemiddelingsdossiers te beheren en 
anderzijds informatie te vergaren over de situatie van de Brusselse gezinnen inzake schuldoverlast.  
 
Er werd aan elke erkende dienst schuldbemiddeling voorgesteld een driepartijenovereenkomst af te 
sluiten met het Verenigd College en het OCMW van Brussel. In ruil daarvoor zal het Verenigd College zich 
ertoe verbinden de kosten verbonden aan de software-installatie voor zijn te rekening nemen. 
 
De officiële voorstelling van het programma en van de overeenkomst door Ministers Evelyne 
Huytebroeck en Brigitte Grouwels vond plaats op donderdag 30 januari 2014. 
 
Het programma zal gratis ter beschikking gesteld worden en geplaatst worden in de diensten 
schuldbemiddeling die de overeenkomst ondertekenen in ruil voor het vergaren van statistische 
gegevens. 
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Voor een globaal overzicht van de voortgang van dit project, zie de samenvattende tabel hieronder. 
 

2.5.3. In de door de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkende diensten 

De diensten schuldbemiddeling van Vlaanderen hebben sinds 2014 een specifiek werkinstrument 
(REGAS) voor het beheer van hun dossiers.  
 
Sinds het besluit van de Vlaamse Regering van 11/1/2008 (wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 betreffende de erkenning van 
de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap), houdende uitvoering van het 
decreet van 28 april 2006 (wijziging van het decreet van 24 juli 1996 tot erkenning van de instellingen 
voor schuldbemiddeling in de Vlaamse gemeenschap, met het oog op een onderbouwd Vlaams beleid 
inzake schuldoverlast), moeten deze diensten schuldbemiddeling ook statistieken coderen.
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Nr  Statuut Instelling 

Ondertekende 
overeenkomst/ 
Deelnemer van 

het project 

Voorafgaand 
bezoek 

Installatie 
van de 

klanten  

Configuratie 
van de 
Server 

Configuratie 
van de 

klanten 

Opleiding 
van de 

gebruikers  

Install en 
configuratie 

van het 
programma 

Test 

1 OCMW OCMW SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE ja JA JA JA JA JA JA Lopend 

2 VZW PROTESTANTS CENTRUM ja JA JA JA JA JA JA Lopend 

3 OCMW OCMW  SINT-JANS-MOLENBEEK ja JA JA JA JA JA JA Lopend 

4 OCMW OCMW VORST ja JA JA JA Te doen Te doen Te doen Te doen 

5 OCMW OCMW ANDERLECHT 
 

JA Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

6 OCMW OCMW SCHAARBEEK ja JA JA JA JA A faire Te doen Te doen 

7 OCMW OCMW  SINT-JOOST ja JA Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

8 VZW LEGER DE HEILS VZW ja JA Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

9 OCMW OCMW ETTERBEEK Lopend JA Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

10 OCMW OCMW UKKEL   ja JA Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

11 OCMW OCMW EVERE   Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

12 OCMW OCMW  WATERMAAL-BOSVOORDE   Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

13 OCMW OCMW SINT-AGATHA BERCHEM Lopend Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

14 OCMW OCMW JETTE   Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

15 OCMW OCMW ST- GILLIS   Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

16 OCMW OCMW ELSENE Lopend Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

17 VZW D.M.B.S.H. VZW   Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

18 VZW DE NIEUWE  150 VZW   Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

19 VZW DIENST WERK VOOR SOCIALE WEDERAANPASSING VZW   Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

20 VZW SPULLENHULP ja Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

21 VZW MODELWIJK   Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

22 VZW CDSCA   Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

23 VZW OCMW SINT-PIETERS-WOLUWE   Te doen Te doen Te doen Te doen  Te doen Te doen Te doen 

24 OCMW OCMW OUDERGHEM   Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen Te doen 

25 OCMW OCMW BRUSSEL ja JA JA JA JA JA JA JA 

26 VZW NETWERK TER PREVENTIE VAN DE RECIDIVE                 

27 OCMW OCMW KOEKELBERG                 
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3. OPLEIDINGEN 

Sinds verschillende jaren, organiseert onze vereniging opleidingen voor de maatschappelijke werkers 
en voor de juristen van de diensten schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met de 
steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en van de Franse Gemeenschap 
(COCOF).  
 
Naast de schuldbemiddelaars, zijn onze opleidingen ook bestemd voor:  
 De toekomstige gerechtelijke schuldbemiddelaars (advocaten, juristen of maatschappelijke 

werkers in erkende diensten schuldbemiddeling).  
 De eerstelijns maatschappelijke werkers (in de OCMW’S, in de sociale diensten van verenigingen of 

van ondernemingen) 
 De ondernemingen 
 
Het doel is, enerzijds, een beter inzicht van de schuldoverlast, van zijn oorzaken en van de oplossingen 
die gebracht kunnen worden en anderzijds, een betere bijstand en adviesgeving door de helpers aan 
de personen met schuldoverlast.  
 
Maar wij organiseren ook: 
 
 Werk- en denkgroepen over thema’s in verband met armoede, met schuldoverlast en met de 

nieuwe wetgevingen (collectieve schuldenregeling, consumentenkrediet, beslag, minnelijke 
invordering, enz.).  

 Ontmoetingen en gedachtenuitwisselingen in verband met armoede en met schuldoverlast. 
 

Voor het academisch jaar 2013-2014, werden 45 opleidingsdagen georganiseerd evenals 4 halve 
dagen op aanvraag, dit met de steun van de GGC en van de Cocof.  
 
Elke opleiding geeft aanleiding tot een grondige evaluatie, waarvan u de resultaten in 
onderstaande tabellen 1,2 en 3 van punt 3.4 terugvindt. 
 
De gemiddelde tevredenheidsgraad voor de opleiding van 2013-2014 ligt op 83%. Wij hebben 
468 deelnemers bereikt. 

 

Voor het academisch jaar 2014-2015, werden 48 opleidingsdagen in schuldbemiddeling 
geprogrammeerd evenals een halve dag opleiding op aanvraag met de steun van de GGC en van de 
Cocof. 
 
Alle opleiding van 2014 hebben aanleiding gegeven tot een grondige evaluatie, waarvan u de 
resultaten in onderstaande tabellen 4,5 en 6 van punt 3.4 terugvindt. 
 
De gemiddelde tevredenheidsgraad voor de opleiding van 2014-2015 ligt op 81%. Wij hebben 
al 229 deelnemers bereikt. 
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3.1. Opleidingen in schuldbemiddeling 

3.1.1. Basisopleiding 

 
De basisopleiding is fundamenteel. Ze is een eerste inleiding tot het « beroep » van schuldbemiddelaar. 
Het gaat om een sessie van 10 dagen. 
 
Zie het volledige programma en de beschrijving van de basisopleiding in bijlage 1. 
 
Wij hebben het in 2012 aangevatte herschrijven van de syllabus van de basisopleiding in 2013 
voorgezet.  
 
De hoofdstukken gewijd aan het consumentenkrediet en aan de bankrekeningen werden helemaal 
herwerkt om ze veel praktischer en concreter te maken voor de schuldbemiddelaars.  
 
De verbetering van de pedagogische methodes werd in 2013 verder gezet. 
 
De doelstelling is de opleiding te verbeteren door meer praktisch gericht te zijn en nauwer “aan te 
sluiten” op de realiteit van het terrein. 

3.1.2. De voortgezette opleidingen 

De voortgezette opleidingen laten de schuldbemiddelaars toe: 
 

 Hun kennis over verschillende uiterst technische gebieden te verdiepen en bij te werken 
(consumentenkrediet, verjaring, huwelijksgoederenrecht, fiscale schulden, zelfstandigen, 
enz.…).  

 
 Hun bevoegdheden inzake beluisteren, onderhandeling of begrip van de psychosociale kanten 

van de schuldoverlast te ontwikkelen. 
 
Zie het volledige programma en de beschrijving van de voortgezette opleidingen in bijlage 1. 
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3.2. Opleiding: benadering van schuldoverlast 

Naast de ondersteuning en de opleiding van de schuldbemiddelaars organiseren wij sinds 2005 
opleidingen voor andere acteurs zoals: 
 De maatschappelijke werkers van eerste lijn; 
 De advocaten; 
 De werknemers, syndicaten, enz. 
 Elke persoon die in het kader van zijn beroep geconfronteerd wordt met een persoon met 

schuldoverlast. 
 
Het heeft een preventief doel. Deze opleidingen hebben allen tot doel om de deelnemers beter de 
schuldoverlast te doen begrijpen, er meer aandacht aan te schenken, de activiteiten van de diensten 
schuldbemiddeling beter te leren kennen en hun technische of juridische vaardigheden te verhogen 
(o.a. wat betreft het consumentenkrediet en de collectieve schuldenregeling). 

3.2.1. De opleiding: sensibilisering aan de behandeling van schuldoverlast. 

Sinds 2005 wordt deze opleiding elk jaar door het Steunpunt georganiseerd. 
 
Deze opleiding dient om de maatschappelijke werkers die geconfronteerd worden met personen met 
een overmatige schuldenlast: 
 De instrumenten te geven om objectief de situatie te kunnen analyseren. 
 Hen te leren bepalen of er werkelijk een dringende situatie bestaat die een snelle interventie van 

hun zijde vereist. 
 Hen een minimum aan instrumenten te geven om het hoofd te bieden aan deze dringende 

situaties; 
 Te vermijden dat ze onnodige of zelfs nadelige interventies voor de wanbetaler maken. 
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3.2.2. Informatiesessies op aanvraag  

 informatiesessies op aanvraag werden in 2013-2014 georganiseerd:  

Voorstelling van de minnelijke en gerechtelijke schuldbemiddeling bij de BUPB (Belgische Unie van 
Professionele Bemiddelaars) op 9/10/2013; 
Informatiesessie over schuldoverlast bij het Onthaalhuis “Maison Rue Verte” op 15/10/2013; 
Voorstelling aan de FDF-Kamerleden van ons memorandum op 24/03/2014; 
Specifieke opleiding over de collectieve schuldenregeling bij Convivial VZW op 27/01/2015.  

3.3. De op preventie van schuldoverlast gerichte opleidingen 

3.3.1. Collectieve informatiesessies voor personen die een verzoekschrift voor 
collectieve schuldenregeling willen indienen 

Deze sessies zijn bestemd voor personen die een verzoekschrift voor collectieve schuldenregeling 
willen indienen evenals voor de verzoekers die aan het begin van de procedure zitten. (bv. de mensen 
bij wie het verzoek pas toelaatbaar erkend werd). 
 
De doelstelling is ervoor te zorgen dat de mensen zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de 
gevolgen van het indienen van een aanvraag om collectieve schuldenregeling. 
 
De informatiesessies worden georganiseerd in samenwerking met de schuldbemiddelaars van de 
stuurgroep die vrijwillig deze informatiesessies presenteren. 
 

Vooruitzichten 
 
In 2013-2014, hebben wij 130 personen bereikt, met een gemiddelde tevredenheidsgraad van 90 % 
(zie onderstaande tabel). Aangezien het succes en de positieve evaluaties, hebben wij 10 sessies in het 
academisch jaar 2014-2015 georganiseerd (tegenover 3 sessies in het academisch jaar 2010-2011, 5 
sessies in 2011-2012, 5 sessies in 2012-2013 en 9 sessies in 2013-2014). 
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3.3.2. De opleidingen voor animators van verbruikersateliers 

Een aantal opleidingen richten zich tot maatschappelijke werkers die preventie projecten tegen 
schuldoverlast opstarten of wensen op te starten. 
 
Wij letten erop deze professionals methodologisch en pedagogisch te vormen om hen toe te laten over 
te stappen van een individuele opvolging naar groepsanimaties en collectieve opleidingen. Daarom 
stelt ons opleidingsprogramma elk jaar opleidingen voor over groepsanimatietechnieken, pedagogie 
en animatie en groepswerken waar goede praktijken en aangepaste tools kunnen uitgewisseld en 
uitgeprobeerd worden. 
 

3.3.3. Werkgroepen voor animators van verbruikersateliers  

In 2013-2014, hebben wij ook 5 halve dagen werkgroepen georganiseerd voor schuldbemiddelaars die 
geïnteresseerd waren door preventie van schuldoverlast. 
 
In deze werkgroepen kunnen goede praktijken en aangepaste tools met collega’s uitgewisseld en 
uitgeprobeerd worden. 
 
Iedere sessie heeft een thema in verband met het budget en financiën. Iedereen brengt zijn vragen, zijn 
geslaagde en mislukte ervaring, zijn pedagogische instrumenten mee. Samen worden efficiënte 
oplossingen voor ons publiek ontdekt, getest en aangepast.  
 

Hier zijn de verschillende thema’s die aan bod kwamen:  
 
Sessie 1: Hoe kan men het gebruik van een budgetrooster vergemakkelijken om er een gewoonte van 
te maken?  
Sessie 2: Hoe kan men slimme aankopen in de warenhuizen aanmoedigen, ondanks de verleidelijke 
reclame?  
Sessie 3: Hoe kan men op verschillende punten van het budget besparen?  
Sessie 4: Hoe lees je gemakkelijk facturen en andere administratieve documenten?  
Sessie 5: Hoe kan men het ordenen en de behandeling van belangrijke documenten aanmoedigen? 
 

3.4. Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de opleidingen 

Elke opleiding geeft aanleiding tot een grondige evaluatie door de deelnemers waarvan u de 
resultaten in onderstaande tabel zult vinden. 
 
De kennis van de deelnemers aan de basisopleiding wordt ook grondig geëvalueerd na de sessie onder 
de vorm van de studie van concrete gevallen. 
 

Vooruitzichten 
 
De evaluaties van de opleidingen zijn uiterst positief met een gemiddelde tevredenheidsgraad van 
83 % voor de cyclus 2013-2014 en van 81 % voor de cyclus 2014-2015. 
 
Wij zullen er dus voor zorgen dezelfde kwaliteit in de komende jaren te behouden.  
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3.4.1. Tabel 1: Kwantitatieve evaluatie van de opleidingen 2013-2014 

Titel van de opleiding Datum Duur 
Aantal 

deelnemers 
Globale evaluatie 

Psychosociale opleidingen 

Animer un groupe, quand 1 + 1 font 3 27/01, 28/01/2014 2 dagen 12 82% 

Apprendre à Apprendre 13/03, 14/03, 15/05 en 16/05/2014 4 dagen 
0 

Geannuleerd bij gebrek 
aan deelnemers 

Comment découvrir les valeurs d'une personne pour l'aider à établir un 
budget réaliste ? 

21/02 en 25/04/2014 2 dagen 
14 79% 

Médier pour l'autre ou médier avec l'autre : de l'utilité de l'accompagnement à 
l'efficacité dans la collaboration 

05/06, 12/06 en 20/06/2014 3 dagen 12 65% 

Benadering van schuldoverlast 

Sensibilisation au traitement du surendettement 
13/05, 20/05, 05/06, 13/06, 23/06, 

26/06/2014 
6 x 1/2 dag 20 84% 

Preventie van schuldoverlast 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 16/09/2013 2u 13 94% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 14/10/2013 2u 11 94% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 12/11/2013 2u  17 84% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 9/12/2013 2u 12 93% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 13/01/2014 2u 13 93% 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 10/02/2014 2u 11 95% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 10/03/2014 2u 17 79% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes  28/04/2014 2u 16 85% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 16/06/2014 2u 8 93% 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 17/07/2014 2u 12 92% 
Sesam, ouvre-moi 17/02/2014 1 dag 8 79% 
Groupes de travail prévention : usage d'une grille budgétaire 20/02/2014 1/2 dag 11 NA 
Groupes de travail prévention : achat malin dans grands magasins 25/03/2014 1/2 dag 12 79% 
Groupes de travail prévention : économies dans postes budget 29/04/2014 1/2 dag 12 83% 
Groupes de travail prévention : lecture des factures et autres documents 27/05/2014 1/2 dag 10 81% 
Groupe de travail prévention : classement et suivi des documents importants 19/06/2014 1/2 dag 12 88% 

- Sociaal-economische opleiding  
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La dette dans tous ses états 03/04 en 22/04/2014 1 dag 1/2 16 74% 

Juridische opleidingen: 

Trouver les failles d'un contrat de crédit 21 en 24/10/2013 2 dagen 11 81% 

L'Aide juridique 4/11/2013 1/2 dag 19 79% 

Contrats à distance et commerce électronique 18/11/2013 1 dag 18 73% 

Consumentenkrediet 19 en 21/11/2013 2 dagen 0 
Geannuleerd bij gebrek 

aan deelnemers 
Les dettes de sécurité sociale 3/12/2013 1 dag 21 68% 

Analyse pratique de décomptes d'huissier de justice 6/12/2013 1 dag 21 83% 
Nouveautés en matière de RCD 10/12/2013 1/2 dag 19 79% 
Les Aliments 6/02/2014 1 dag 13 83% 
Les conséquences financières d'un jugement pénal 24/02/2014 1 dag 18 82% 
La nouvelle loi sur l'administration provisoire des biens, vers une 
simplification de la matière ? 

28/03/2014 1 dag 19 
76% 

Rechten en Plichten van de zelfstandigen Te bepalen 
  

0 
Geannuleerd bij gebrek 

aan deelnemers 
Journée d'étude et d'analyse de cas relatifs à la pratique de la médiation 
amiable 

8/05/2014 1 dag 10 
Geannuleerd bij gebrek 

aan deelnemers 

Notaire et médiateur : lorsque les deux professions se rencontrent au détout 
d'un dossier de médiation 

23/05/2014 1/2 dag 13 
81% 

Basisopleidinge base 

Basisopleiding 
14/01, 16/01, 23 of 24/01, 04/02, 

11/02, 25/02, 27/02, 11/03, 18/03, 
27/03/2014 

10 dagen 17 78% 

Totaal 
 

45 dagen 468 83% 
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3.4.2. Tabel 2: Kwalitatieve Evaluatie van de opleiders 2013-2014 

 

Titel van de opleiding 
Duidelijkheid van 

de uitleg 

Dialoog 
opleider - 

deelnemer 

Evenwicht 
theorie/praktijk 

Structuur 
van de 

opleiding 
Gemiddelde 

Psychosociale opleidingen 

Animer un groupe, quand 1 + 1 font 3 87% 92% 80% 82% 82% 

Apprendre à Apprendre Geannuleerde opleiding 

Comment découvrir les valeurs d'une personne pour l'aider à établir un budget 
réaliste ? 

82% 88% 78% 80% 79% 

Médier pour l'autre ou médier avec l'autre : de l'utilité de l'accompagnement à 
l'efficacité dans la collaboration 

62% 53% 56% 49% 65% 

Benadering van schuldoverlast 

Sensibilisation au traitement du surendettement 87% 84% 83% 85% 84% 

Séances d'information à la carte * * * * * 

Preventie van schuldoverlast 

Sesam, ouvre-moi 80% 87% 78% 76% 79% 

Groupes de travail prévention : usage d'une grille budgétaire NA NA NA NA NA 

Groupes de travail prévention : achat malin dans grands magasins NA 86% NA NA NA 

Groupes de travail prévention : économies dans postes budget NA 87% NA NA NA 

Groupes de travail prévention : lecture des factures et autres documents NA 84% NA NA NA 

Groupe de travail prévention : classement et suivi des documents importants NA 89% NA NA NA 

Sociaal-economische opleiding  

La dette dans tous ses états 77% 80% 69% 72% 74% 

Juridische opleidingen: 

Trouver les failles d'un contrat de crédit 78% 80% 85% 83% 81% 
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L'Aide juridique 80% 80% 76% 75% 79% 

Contrats à distance et commerce électronique 74% 74% 63% 76% 73% 

Consumentenkrediet Geannuleerde opleiding 

Les dettes de sécurité sociale 72% 69% 57% 64% 68% 

Analyse pratique de décomptes d'huissier de justice 87% 88% 82% 87% 83% 

Nouveautés en matière de RCD 80% 80% 82% 78% 79% 

Les Aliments 87% 87% 78% 82% 83% 

Les conséquences financières d'un jugement pénal 84% 86% 80% 82% 82% 

La nouvelle loi sur l'administration provisoire des biens, vers une simplification de 
la matière ? 

75% 79% 70% 73% 76% 

Rechten en Plichten van de zelfstandigen Geannuleerde opleiding 

Journée d'étude et d'analyse de cas relatifs à la pratique de la médiation amiable Geannuleerde opleiding 

Notaire et médiateur : lorsque les deux professions se rencontrent au détout d'un 
dossier de médiation 

86% 84% 86% 82% 81% 

Basisopleidinge 

Basisopleiding 80% 78% 72% 78% 78% 

Gemiddelde van alle opleidingen 80% 82% 75% 77% 78% 
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3.4.3. Tabel 2 bis: Kwalitatieve evaluatie van de infossessies collectieve schuldenregeling 2013-2014 

Datum 
opleiding 

Aantal deelnemers 

Inlichtingen 
gegeven door 
mijn schuld-
bemiddelaar 

Praktische inlichtingen 
(uur…) 

gegeven door mijn 
schuldbemiddelaar 

Deze sessie heeft 
mij geholpen om de 

CSR beter te 
begrijpen 

Kwaliteit 
documentatie 

 16/09/2013 13 93% 93% 90% 90% 

 14/10/2013 11 83% 100% 100% 92% 

 12/11/2013 17 85% 96% 73% 77% 

 9/12/2013 12 89% 100% 93% 93% 

 13/01/2014 13 87% 89% 92% 89% 

 10/02/2014 11 100% 86% 93% 93% 

 10/03/2014 17 80% 70% 73% 73% 

 28/04/2014 16 86% 89% 72% 83% 

 16/06/2014 8 95% 89% 82% 90% 

 17/07/2014 12 94% 94% 94% 89% 

 Total 130 89% 91% 86% 87% 

 Gezelligheid Plaats voor  vragen Onthaal Plaats Uur Ik voel me gehoord Gemiddelde 

100% 93% 100% 93% 97% 93% 94% 

93% 93% 100% 93% 97% 93% 94% 

91% 82% 91% 85% 80% 83% 84% 

100% 86% 100% 89% 89% 87% 93% 

100% 100% 100% 93% 88% 96% 93% 

100% 100% 100% 83% 93% 100% 95% 

88% 95% 85% 70% 73% 78% 79% 

92% 80% 95% 76% 86% 88% 85% 

100% 95% 100% 95% 95% 92% 93% 

89% 89% 94% 94% 83% 94% 91% 

95% 91% 97% 87% 88% 90% 90% 
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3.4.4. Tabel 3: Kwalitatieve evaluatie van de logistiek van de opleidingen 2013-2014 

Titel van de opleiding Onthaal Gezelligheid 

Globale 
Indruk van 
de (halve) 

dag  

Kwaliteit 
van de 

schriftelijke 
steun  

Bruikbaar in de 
praktijk  

 
 

Gemiddelde 

Psychosociale opleidingen 
 

Animer un groupe, quand 1 + 1 font 3 73% 82% 83% 75% 82% 
85% 

Apprendre à Apprendre Formation annulée  

Comment découvrir les valeurs d'une personne pour l'aider à 
établir un budget réaliste ? 

87% 90% 80% 76% 77% 
 

82% 

Médier pour l'autre ou médier avec l'autre : de l'utilité de 
l'accompagnement à l'efficacité dans la collaboration 

91% 84% 53% 65% 68% 
 

55% 

Benadering van schuldoverlast  

Sensibilisation au traitement du surendettement  82% 83% 84% NA 86% 85% 

Séances d'information à la carte * * * * * * 

Preventie van schuldoverlast  

Sesam, ouvre-moi 78% 80% 73% 78% 80% 80% 

Groupes de travail prévention : usage d'une grille budgétaire NA NA NA NA NA NA 

Groupes de travail prévention : achat malin dans grands 
magasins 

77% 80% 77% 80% 74% 
NA 

Groupes de travail prévention : économies dans postes 
budget 

82% 82% 80% 80% 84% 
NA 

Groupes de travail prévention : lecture des factures et autres 
documents 

84% 84% 76% 80% 80% 
NA 

Groupe de travail prévention : classement et suivi des 
documents importants 

89% 91% 89% 86% 83% 
NA 

Sociaal-economische opleiding   

La dette dans tous ses états 77% 75% 73% 69% 72% 75% 

Juridische opleidingen:  
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Trouver les failles d'un contrat de crédit 83% 84% 76% 82% 77% 82% 

L'Aide juridique 
82% 78% 82% 80% 78% 

 
78% 

Contrats à distance et commerce électronique 
76% 73% 74% 80% 67% 

 
72% 

Consumentenkrediet Geannuleerde opleiding  

Les dettes de sécurité sociale 75% 71% 64% 73% 68% 66% 

Analyse pratique de décomptes d'huissier de justice 83% 83% 83% 77% 80% 86% 

Nouveautés en matière de RCD 74% 82% 80% 78% 80% 80% 

Les Aliments 87% 87% 87% 68% 88% 84% 

Les conséquences financières d'un jugement pénal 80% 82% 84% 82% 78% 83% 

La nouvelle loi sur l'administration provisoire des biens, vers 
une simplification de la matière ? 

84% 84% 73% 74% 74% 
 

74% 

Rechten en Plichten van de zelfstandigen Geannuleerde opleiding  

Journée d'étude et d'analyse de cas relatifs à la pratique de la 
médiation amiable Geannuleerde opleiding 

 

Notaire et médiateur : lorsque les deux professions se 
rencontrent au détour d'un dossier de médiation 

82% 82% 78% 78% 74% 
 

85% 

Basisopleidinge  

Basisopleiding 80% 82% 77% 76% 77% 
 

77% 

Gemiddelde van alle opleidingen 81% 82% 77% 77% 77% 
 

78% 
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3.4.5. Tabel 4: Kwantitatieve evaluatie van de opleidingen 2014-2015 

De opleidingen met een * moesten nog plaatsvinden op de datum van het schrijven van dit rapport. De evaluaties zijn dus nog niet beschikbaar. 
 

Titel van de opleiding Datum Duur 
Aantal 

deelnemers 
Globale evaluatie 

  
Familie 

  Le nouveau tribunal de la famille et la réforme du Secal   19/12/2014 1 dag 18 81% 

  Le nouveau tribunal de la famille et la réforme du Secal   29/01/2015 1 dag 18 82% 

  
La solidarité dans le couple 5/05/2015 1 dag   * 

  
Les successions 16/01/2015 1 dag 19 73% 

  Collectieve schuldenregeling 

  Questions particulières en règlement collectif de dettes In 2015 te bepalen 1 dag   *   
 

Pratique de la médiation judiciaire dans le cadre du règlement collectif de 
dettes 

16/09, 18/09, 29/09, 
09/10, 17/10, 
24/10/2014 

6 x 1/2 dag 
11 84%   

Schulden   
 L'indépendant en difficulté 3/11/2014 1 dag 18 75%   
 Saisies et cessions, niveau avancé 5/12/2014 1 dag 19 86%   
 Recouvrement et décomptes: ne payez que ce qui est dû ! 27/02/2015 1 dag   *   
 La dette de sécurité sociale 18/05/2015 1 dag   * 

  Consumptie   
 Consommation et société : quelle place pour les plus pauvres ? 10/02/2015 1 dag 17 70%   
 Kredieten   
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Trouver les failles d'un contrat de crédit à la consommation et négocier au 
mieux avec le prêteur 

16/12, 18/12/2014, 
05/01/2015 2 dagen 1/2 10 78%   

 
De wet op het consumentkrediet - praktische oefeningen aan de hand van 
een Excel-programma 

10 en 12/03/2015 1 dag 1/2 

  *   
 Benadering van schuldoverlast 

  Sensibilisation au traitement du surendettement Nog te bepalen       

  Preventie van schuldoverlast 

  Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 8/09/2014 2u 9 82%     

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 6/10/2014 2u 10 87%     

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 10/11/2014 2u 13 80%     

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 9/12/2014 2u 12 88%     

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 12/01/2015 2u 16 93%     

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 9/02/2015 2u 14 80%     

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 9/03/2015 2u   *     

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 4/05/2015 2u   *     

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 8/06/2015 2u   *     

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 13/07/2015 2u   *     

Groupes de travail prévention :  Comment préparer une personne à passer 
devant un juge … 

11/02/2015 1/2 dag   
NA 

  Groupes de travail prévention : Organiser des ateliers de prévention pour 
Art.60 

19/03/2015 1/2 dag   
* 

  Groupes de travail prévention :  Procédure en RCD 22/04/2015 1/2 dag   * 

  Groupes de travail prévention :  Le rôle de l'huissier de justice 17/06/2015 1/2 dag   * 

  Budget 

  Bons plans en matière de budget 16/03/2015 1 dag   * 
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Vreemdelingen 

  Quelles aides pour les étrangers ? 20/01/2015 1 dag 16 78%     

La dette dans toutes ses cultures 
30/01/2015 en 

06/03/2015 
2 dagen 

  * 

  Schulden en cultuur Nog te bepalen     * 

   Relaties bemiddelaar/schuldenaar 

  Et si on échangeait les places ? 26 en 27/03/2015 2 dagen   * 

  

Je classifie, tu classifies, il classifie…ou quand les cases rassurent 
02/04/2015, 
03/04/2015, 
21/04/2015  

3 dagen 
  * 

  Groep 

  Dynamique de groupe et techniques d'animation en groupe Nog te bepalen     * 

  
Techniques d'apprentissage en groupe : comment faire mouche ? 

25, 26/09/2014 en 21 
et 28/11/2014 

4 dagen 
9 78% 

  Intervisie 

  

Intervisions : partager entre médiateurs pour mieux travailler 
13/10, 13/11/2014 , 
19/01, 02/03, 28/04, 

22/06/2015 6 x 1/2 dag   * 

  Basisopleiding 

  

Basisopleiding 

13/01, 27/01, 12 of 
13/02, 24/02, 05/03, 
17/03, 24/03, 30/03, 
23/04, 30/04/2015 

10 dagen   

* 

  

Totaal  
 
 

48 dagen 

 
 

229  81%   
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3.4.6. Tabel 5 : Kwalitatieve Evaluatie van de opleiders 2014-2015 

De opleidingen met een * moesten nog plaatsvinden op de datum van het schrijven van dit rapport. De evaluaties zijn dus nog niet beschikbaar. 
 
 

Titel van de opleiding 
Duidelijkheid 
van de uitleg 

Dialoog opleider - 
deelnemer 

Evenwicht 
theorie/praktijk 

Structuur van 
de opleiding 

Gemiddelde 

Familie 

Le nouveau tribunal de la famille et la réforme du Secal  
(19/12/2014) 

82% 89% 78% 78% 82% 

Le nouveau tribunal de la famille et la réforme du Secal  
(29/01/2015) 

84% 82% 77% 82% 81% 

La solidarité dans le couple * * * * * 

Les successions 77% 85% 76% 72% 78% 

Collectieve schuldenregeling  

Questions particulières en règlement collectif de dettes * * * * * 

Pratique de la médiation judiciaire dans le cadre du règlement 
collectif de dettes 

85% 86% 84% 83% 85% 

Schulden 

Recouvrement et décomptes: ne payez que ce qui est dû ! * * * * * 

Saisies et cessions, niveau avancé 91% 87% 84% 88% 88% 

L'indépendant en difficulté 77% 79% 70% 64% 73% 

La dette de sécurité sociale * * * * * 

Consumptie 

Consommation et société : quelle place pour les plus pauvres ? 64% 76% 58% 71% 67% 

Kredieten 

Trouver les failles d'un contrat de crédit à la consommation et 
négocier au mieux avec le prêteur 

76% 76% 82% 75% 77% 

De wet op het consumentkrediet - praktische oefeningen aan de 
hand van een Excel-programma 

* * * * * 
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Benadering van schuldoverlast 

Sensibilisation au traitement du surendettement * * * * * 

Preventie van schuldoverlast 

Groupes de travail prévention : Comment préparer une personne 
à passer devant un juge … 

NA NA NA NA NA 

Groupes de travail prévention : Organiser des ateliers de 
prévention pour Art.60 

* * * * * 

Groupes de travail prévention :  Procédure en RCD * * * * * 

Groupes de travail prévention : Le rôle de l'huissier de justice * * * * * 

Budget 

Bons plans en matière de budget * * * * * 

Vreemdelingen 

Quelles aides pour les étrangers ? 79% 79% 80% 74% 78% 

La dette dans toutes ses cultures * * * * * 

Schulden en cultuur * * * * * 

Relaties bemiddelaar/schuldenaar 

Je classifie, tu classifies, il classifie…ou quand les cases rassurent * * * * * 

Et si on échangeait les places ? * * * * * 

Groep 

Dynamique de groupe et techniques d'animation en groupe * * * * * 

Techniques d'apprentissage en groupe : comment faire mouche ? 81% 81% 80% 80% 81% 

Intervisie 

Intervisions : partager entre médiateurs pour mieux travailler * * * * * 

Basisopleiding 

Basisopleiding * * * * * 

Gemiddelde van alle opleidingen 80% 82% 77% 77% 79% 
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3.4.6.Tabel 5 bis: Kwalitatieve evaluatie van de info sessies collectieve schuldenregeling 2014-2015 

Datum Aantal deelnemers 

Inlichtingen 
gegeven 

door mijn 
schuld-

bemiddelaar 

Praktische 
inlichtingen 

(uur…) 
gegeven door mijn 
schuldbemiddelaar 

Deze sessie 
heeft mij 

geholpen om de 
CSR beter te 

begrijpen 

Kwaliteit 
documentatie 

 

8/09/2014 9 83% 79% 83% 83% 

6/10/2014 10 87% 83% 81% 79% 

10/11/2014 13 66% 69% 82% 78% 

9/12/2014 12 NA NA 89% 87% 

12/01/2015 16 94% 94% 83% 92% 

9/02/2015 14 66% 82% 90% 80% 

9/03/2015  *   *  *   *   *  

4/05/2015   *  *   *   *   *  

8/06/2015  *   *   *  *   *  

13/07/2015   *   *   *  *   *  

Gezelligheid Plaats voor  vragen Onthaal Plaats Uur 
Ik voel me 

gehoord 
Gemiddelde 

92% 96% 83% 75% 62% 81% 82% 

95% 94% 92% 83% 79% 85% 86% 

83% 69% 92% 89% 86% 83% 80% 

85% 89% 88% NA NA NA 88% 

100% 92% 94% 100% 93% 92% 93% 

84% 77% 95% 72% 78% 80% 80% 
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3.4.7. Tabel 6: Kwalitatieve Evaluatie van de logistiek 2014-2015 

De opleidingen met een * moesten nog plaatsvinden op de datum van het schrijven van dit rapport. De evaluaties zijn dus nog niet beschikbaar. 
 
 

Titel van de opleiding Onthaal Gezelligheid Globale Indruk van de 
(halve) dag 

Kwaliteit van 
de schriftelijke 

steun 
Bruikbaar in de 

praktijk Gemiddelde 

Familie 

Le nouveau tribunal de la famille et la réforme du 
Secal    (19/12/2014) 

84% 82% 80% 80% 78% 81% 

Le nouveau tribunal de la famille et la réforme du 
Secal    (29/01/2015) 

84% 82% 83% 87% 78% 83% 

La solidarité dans le couple * * * * * * 

Les successions 76% 80% 78% 48% 72% 71% 

Collectieve schuldenregeling 

Questions particulières en règlement collectif de 
dettes 

* * * * * * 

Pratique de la médiation judiciaire dans le cadre du 
règlement collectif de dettes 

82% 83% 83% 84% 86% 84% 

Schulden 

Recouvrement et décomptes: ne payez que ce qui 
est dû ! 

* * * * * * 

Saisies et cessions, niveau avancé 75% 83% 88% 88% 88% 84% 

L'indépendant en difficulté 78% 78% 73% 79% 79% 77% 

La dette de sécurité sociale * * * * * * 

Consumptie 

Consommation et société : quelle place pour les 
plus pauvres ? 

82% 80% 71% 68% 56% 71% 

Kredieten 
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Trouver les failles d'un contrat de crédit à la 
consommation et négocier au mieux avec le prêteur 

76% 77% 79% 78% 84% 79% 

De wet op het consumentkrediet - praktische 
oefeningen aan de hand van een Excel-programma 

* * * * * * 

Benadering van schuldoverlast 

Sensibilisation au traitement du surendettement * * * * * * 

Preventie van schuldoverlast 

Groupes de travail prévention : Comment préparer 
une personne à passer devant un juge … 

NA NA NA NA NA NA 

Groupes de travail prévention : Organiser des 
ateliers de prévention pour Art.60 

* * * * * * 

Groupes de travail prévention : Procédure en RCD * * * * * * 

Groupes de travail prévention : Procédure en RCD * * * * * * 

Groupe de travail prévention : Le rôle de l'huissier 
de justice 

* * * * * * 

Budget 

Bons plans en matière de budget * * * * * * 

Vreemdelingen 

Quelles aides pour les étrangers ? 86% 83% 81% 64% 73% 77% 

La dette dans toutes ses cultures * * * * * * 

Schulden en cultuur * * * * * * 

Relaties bemiddelaar/schuldenaar 

Je classifie, tu classifies, il classifie…ou quand les 
cases rassurent 

* * * * * * 

Et si on échangeait les places ? * * * * * * 

Groep 

Dynamique de groupe et techniques d'animation en 
groupe 

* * * * * * 

Techniques d'apprentissage en groupe : comment 
faire mouche ? 

 
74% 

 
81% 79% 69% 78% 

 
76% 

Intervisie 
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Intervisions : partager entre médiateurs pour 
mieux travailler 

* * * * * * 

Basisopleiding 

Basisopleiding * * * * * * 

Gemiddelde van alle opleidingen 80% 81% 80% 75% 77% 78% 
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4. DE CONFERENTIE-DEBATTEN EN DE RONDE TAFELS 

 
Deze vergaderingen die alle diensten schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
bijeen brengen, vinden plaats in de grote vergaderzaal van de Vzw Brussel Laique gelegen dichtbij het 
Rouppeplein. 
 
Ze laten de schuldbemiddelaar toe: 
 
 Schuldeisers of invloedrijke actors van de schuldoverlast te kunnen ontmoeten; 
 Op de hoogte te blijven van de talrijke en zeer belangrijke juridische actualiteit in het kader van 

hun dagelijkse werk; 
 Gerichte onderwerpen te leren kennen die geen één dag opleiding vereisen; 
 Elkaar te ontmoeten en hun standpunten over belangrijke thema’s uit te wisselen  
 
Deze vergaderingen bevorderen: 
 Het kwaliteitswerk van de schuldbemiddelaars; 
 Het wederzijds vertrouw tussen de schuldbemiddelaars en de schuldeisers of de andere 

invloedrijke actors van de schuldoverlast.1 
 
De uitnodigingen worden per mail verzonden. 
 
In 2013-2014, stonden 5 Conferentie-debatten en 2 Ronde Tafels met de volgende thema’s op 
het programma: 
 
 Donderdag 17 oktober 2013 (uitgesteld naar 14/02/2014): Conferentie-debat van 14u tot  

16u: Ontmoeting met de Ombudsdienst Verzekeringen rond de schuldsaldoverzekeringen  in het 
kader van een consumentenkrediet (inkomstenverlies, ziekte, invaliditeit): 21 deelnemers.  

 Donderdag 7 november 2013: Conferentie-debat van 14u tot 16u: Hoe een schuldeiser, een 
gerechtsdeurwaarder tot zwijgen brengen? Enkele concrete voorbeelden! 34 deelnemers.  

 Donderdag 12 december 2013: Conferentie-debat van 14u tot 16u: Ontmoeting met de 
Ombudsman van de NMBS: 23 deelnemers 

 Donderdag 30 januari 2014: Ronde tafel van 8u45 tot 12u30: het beheer van wachtlijsten in 
de diensten schuldbemiddeling: 35 deelnemers 

 Donderdag 20 maart 2014: Conferentie-debat van 14u tot 16u over de hervorming van de 
tuchtprocedure voor gerechtsdeurwaarders: 24 deelnemers 

 Donderdag 24 april 2014: Conferentie-debat van 12u tot 14u: juridische actualiteit: 37 
deelnemers 

 Donderdag 22 mei 2014: Ronde tafel van 8u45 tot 12u30: Preventie tegen schuldoverlast: 26 
deelnemers 

 

 

 

In 2014-2015, staan 3 Conferentie-debatten en 1 Ronde Tafel met de volgende thema’s op het 
programma: 
 
Donderdag 23 oktober 2014: Ronde Tafel over psychosociale aspecten van schuldbemiddeling van 
10 tot 14u – 27 deelnemers 
Externe gasten: Geneviève Laroche en Delphine Incoul, respectievelijk psycholoog en 
schuldbemiddelaarster bij de GAS “Groupe Action Surendettement”  
 

                                                             
1 «  De schuldbemiddelaars begrijpen de motivering van de schuldeisers. Deze ontmoetingen waren een kans voor de schuldeisers  
om hun klachten en verwachtingen mee te delen aan de diensten schuldbemiddeling.” Tekst van Béatrice Verhaegen (vrije 
vertaling). 
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Donderdag 11 december 2014: Conferentie-debat van 14 tot 16u  
Ontmoeting met verschillende leden van de dienst economische inspectie van de FOD Economie. 
Ze zijn belast met het controleren van de toepassing door de ondernemingen (banken, kredietgevers, 
bedrijven, …) van reglementeringen betreffende consumentenkrediet, minnelijke invordering van 
schulden, handelspraktijken, … 15 deelnemers 
 
Donderdag 26 februari 2015: Conferentie-debat van 14 tot 16u  
Ontmoeting met de ontvanger van penale boeten van Brussel. 60 deelnemers 
 
Donderdag 21 mei 2015: Conferentie-debat van 14 tot 16u  
Juridische actualiteit en recente jurisprudentie 
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5. DE ORGANISATIE VAN TECHNISCHE EN METHODOLOGISCHE STEUN AAN DE 

DIENSTEN SCHULDBEMIDDELING 

5.1. De Website 

Een groot deel van het jaar 2014 werd besteden aan het ontwerp en de lancering van onze nieuwe 
website http://www.steunpuntschuldbemiddeling.be. Sinds oktober 2014 is het zover. Onze nieuwe 
website is online. 
 
De website, een informatiemiddel 
 
Alle schuldbemiddelaars evenals de professionals die onze opleidingen volgen, krijgen een 
wachtwoord die hen toegang geeft tot de beveiligde zone van de website. 
 
Alle downloadbare tools die wij voor hen ontwikkelen bevinden zich in deze beveiligde zone 
(modelbrieven, brochures, berekeningsprogramma’s, juridische nota’s, pv’s van de 
werkvergaderingen).  
 
 
De website, een communicatiemiddel 
 
De programma’s van de opleidingen, evenals alle uitnodigingen op de ronde tafels en conferentie-
debatten worden per e-mail verstuurd.  
 
De krant (zie hieronder) wordt op de website gepubliceerd en wordt ook per mail verstuurd naar de 
schuldbemiddelaars of naar iedere persoon die het wenst (inschrijving via de website).  
 
De agenda van onze activiteiten bevindt zich ook op de website. 
 
De website biedt de diensten schuldbemiddeling ook een publiciteitsruimte aan voor hun acties, 
“speciale evenementen” (preventie animaties, enz.), vacatures en andere dergelijke informaties. 
 
De website, een preventietool 
 
De website laat ook toe doeltreffend basisinformatie te verstrekken aan bredere lagen van de 
bevolking, namelijk aan de personen met schuldoverlast. 
 
Wat is een dienst schuldbemiddeling? Waar vind je een dienst schuldbemiddeling in Brussel en 
daarbuiten (met een interactieve kaart van de diensten in Brussel)? Hebt u schuldoverlast? Wat is 
gerechtelijke schuldbemiddeling en de collectieve schuldenregeling?, Waarom en hoe een budget 
opstellen? Wat kan je doen als het te laat is? En nog vele andere informatie die beschikbaar is voor het 
publiek. 
 

Bezoekersstatistieken 
 
Met de nieuwe website kunnen we de bezoekersstatistieken analyseren (wie bezoekt de website, 
hoelang, welke zijn de meest gelezen pagina’s, enz…), wat met de vorige website niet mogelijk was. 
 
Deze statistische analyse zal ons toelaten de kwaliteit van onze dienst te verbeteren door ons een juist 
zicht te geven over de informaties die de bezoekers opzoeken (bv. welke zijn de meest downgeloaden 
tools, de meeste gezochte informatie, enz…) 
 

http://www.steunpuntschuldbemiddeling.be/
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In de analyse van de bezoekersstatistieken van de website gedurende het jaar 2014 (van september 
tot eind december) werd het volgende vastgesteld: 
 
Onze website werd 3678 keer geraadpleegd door 2830 personen, waarvan 76,67 % nieuwe – en 
23,2% gekende bezoekers. 
 
Hoewel de website tweetalig is, zijn 76,08 % van de bezoekers Franstalig en 13,11 % Nederlandstalig. 
 
Het aantal bezoeken is sterk gestegen tussen oktober en december: van 596 bezoeken in oktober tot 
1427 in november en 1655 in december. 
 
Dit aantal stijgt verder in 2015 want op 25 februari tellen we 8060 bezoeken voor 6208 bezoekers 
(2287 bezoeken in januari en 2095 van 1 tot 25/02) 
  
De website wordt meestal gedurende de werkdagen bezocht, 
 
De meest bezochte pagina’s zijn : de homepagina, “Waar vind je een dienst schuldbemiddeling”, de info 
& tools en de juridische actualiteiten.  

5.2. De krant van de schuldbemiddelaars 

In 2014, werden er 7 kranten uitgegeven. 
 
Tijdens de onbeschikbaarheid van de website, werd de krant per mail verstuurd in pdf-formaat.Sinds 
oktober 2014 wordt hij weer via de website verzonden. 
 
Tegenwoordig zijn er 609 mensen ingeschreven voor de newsletter (krant) (tegenover 388 in 2013 en 
354 in 2012).  
 
De nieuwe website laat toe van een nieuwe aantrekkelijke pagina-indeling te genieten, foto’s te 
plaatsen, enz… 
 
We hebben van de vernieuwing van onze website gebruik gemaakt om de inhoud van de kranten te 
herzien. Deze bevat nu 6 rubrieken: 
 
De doelstellingen?  
 De schuldbemiddelaars inlichten en opleiden; 

 Het werk van de schuldbemiddelaars opwaarderen en promoten en onze acties beter laten 

kennen. 

De Nieuwe rubrieken: 
 

1. Nieuws van de sector in Brussel 

Waarover gaat het? Wat gebeurt er in het Steunpunt, de diensten schuldbemiddeling of de 
sociale diensten in Brussel: nieuwe projecten, initiatieven, advertenties, enz… 

 

 

 

2. … En elders  

Waarover gaat het? Wat gebeurt er buiten Brussel … wat doen onze collega’s in Vlaanderen, in 
Wallonië of in de andere sectoren van gezondheid et welzijn. 

 

3. Let op! 
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Waarover gaat het? Concrete gevallen met een toegankelijke juridische analyse, praktische 
adviezen, modelbrieven of ieder andere informatie die u in uw dagelijkse werk kan helpen! 
 

4. Juridische actualiteit in het kort  

Waarover gaat het? Jurisprudentie en/of interessante wetteksten met een kort commentaar. 
 

5. Agenda van het Steunpunt 

Waarover gaat het? Herinneringen voor opleidingen, debatten en ronde tafels voor de volgende 
maand(en) als er nog plaatsen beschikbaar zijn!  

 

6. Voor u gelezen, gezien of geschreven! 

Waarover gaat het?  Interessante brochures, boeken, dvd’s, films, persartikels of publicaties. 
 

Vooruitzichten 
 
Wij zullen de newsletter tweemaandelijks blijven uitgeven. 
Dit laat ons toe om regelmatig juridische informatie en praktijkervaringen in verband met 
schuldoverlast te verspreiden. 
Het is een essentieel middel dat complementair is aan de voortgezette opleidingen en de 
schuldbemiddelaars toelaat permanent op de hoogte te blijven van wetswijzigingen die frequent zijn 
in materies in verband met schuldoverlast (beslag, collectieve schuldenregeling, fiscale invordering, 
enz…). 

5.3. Werktools, informaties en berekeningsprogramma’s  

In de zomer 2014 hebben wij de teksten, nota’s, documenten en informaties die zich op onze oude 
website bevonden grondig bijgewerkt. 
 
Op de website kan gemakkelijk gezocht worden op trefwoord, thema of rubriek. 
 
De meeste berekeningsprogramma’s op de site werden zoals altijd jaarlijks bijgewerkt en geüpdatet.  
 

5.4. Modelbrieven 

Alle modelbrieven werden bijgewerkt. 
 
Een totaal van 254 modelbrieven (Fr en NL) zijn downloadbaar op de nieuwe website (beveiligde 
zone via wachtwoord). 

5.5. Website « Check your budget » 

Wij herinneren er u aan dat de website www.checkyourbudget.be als doelstelling heeft de 
schuldbemiddelaars concreet te helpen een budget in overeenstemming met de menselijke 
waardigheid uit te werken. Zo kan men voor iedere post van het budget nazien of er verminderingen, 
voorkeurtarieven, vrijstellingen of sociale hulp beschikbaar zijn wanneer de inkomsten van het gezin 
klaarblijkelijk onvoldoende zijn. (bv: steunmaatregelen voor de huisvesting, belastingvrijstellingen, 
tussenkomsten van de OCMW, voedselpakketten, sociale kruidenierswinkels, en anderen). 
 
Het gaat erom voor iedere post van het budget te verwijzen naar: 
 

http://www.checkyourbudget.be/
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 Minimale referentiebedragen die overeenkomen met de menselijke waardigheid  
 Ideeën om minder, beter of goedkoper te verbruiken 
 De lijst van de sociale hulpen in Brussel waarvan een persoon met financiële moeilijkheden kan 

genieten (hulpen in verband met toegang tot woning, met toegang tot gezondheidszorgen, tot 
opleiding, tot energie, vrijstellingen, sociale tarieven, sociaal krediet, enz…). 

  Evenals nuttige informatie onder de vorm van een hypertext link… over deze hulpen.  
 
 
De statistische analyse van het sitebezoek in 2014 leidt tot de volgende vaststellingen: 

 

 De bezoeken zijn aan het toenemen: in 2014 werd onze site 15.921 keer bezocht door 14.131 

personen (tegenover 11.040 keer door 9.428 bezoekers in 2013 en 7.066 keer door 5.329 

bezoekers tussen 1 april 2012 en 31 januari 2013); 

 Zoals in 2013 bleef het aantal bezoekers stabiel van maand tot maand met een minimum van 1.007 

bezoekers in juni 2014 (743 bezoekers in juni 2013) en het maximum aantal van 1.726 bezoeken 

in november; 

 Zoals in 2013 wordt de site meestal bezocht op weekdagen. 
 88,1% van de bezoekers zijn al gekend (d.w.z. dat ze de website al bezocht hebben); 
 De meest bezochte pagina is nog altijd de budgettaire tabel (27%) 
 
 

Vooruitzichten 
 
De doelstelling was om het instrument operationeel en levend te houden, zodat de professionelen hem 
zouden blijven gebruiken. Dit blijkt het geval te zijn.  
 
Bovendien stellen we de website systematisch voor ter gelegenheid van opleidingen die we 
organiseren voor professionals in schuldbemiddeling, maar ook opleidingen bestemd voor eerstelijns-
maatschappelijke werkers. Het doel is niet alleen hen het instrument voor te stellen, maar hen ook 
vertrouwd te maken met het gebruik ervan. 
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6. DE HOTLINE  

Omdat schuldbemiddeling een moeilijke en complexe materie geworden is, hebben de diensten 
schuldbemiddeling nood aan gespecialiseerde adviezen en aan een supervisie in het kader van hun 
dagelijks werk. 
 
De hotline laat de schuldbemiddelaars toe om gespecialiseerde juridische, economische en ook 
methodologische adviezen te krijgen. 
 
In 2014 hebben wij 315 vragen van de schuldbemiddelaars beantwoord, tegenover 256 in 2013, 366 
in 2012 en 281 in 2011.  

6.1. Juridische adviezen 

De schuldbemiddelaars stellen hun vragen hetzij per telefoon hetzij per e-mail. 
 
In 2014, hebben wij 301 juridische vragen beantwoord, tegenover 276 vragen in 2013 en 366 vragen 
in 2012. 
 
De vragen zijn zeer gericht, wat grondige opzoekingen impliceert om een volledig antwoord te kunnen 
geven. De meest gestelde vragen betreffen de collectieve schuldenregeling, het consumentenkrediet en  
de gerechtsdeurwaarders. 

6.2. Economische adviezen 

In 2014, hebben wij 14 economische vragen beantwoord, tegenover 17 vragen in 2013 en 28 vragen 
in 2012: het gaat meestal over het nazien van afrekeningen van leningen op afbetaling. Het antwoord 
is altijd schriftelijk. 
 
Dit soort vragen vraagt ongeveer twee uur werk per dossier. In de grote meerderheid van de gevallen 
hebben wij een antwoord in de week kunnen geven.  

6.3. De gegevens in cijfers 

6.3.1. Tabel van het aantal oproepen van schuldbemiddelaars in 2014 voor de hotline: 
juridische adviezen/economische adviezen 

 Juridische adviezen Economische adviezen 

Januari 20 2 

Februari 23 0 

Maart 21 2 

April 30 0 

Mei 34 6 

Juni 23 0 

Juli 16 0 

Augustus 17 0 

September 30 0 



~ 44 ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Aantal oproepen schuldbemiddelaars               

01-01-2014 tot 31-12-2014 

Juridische adviezen Economische adviezen

Oktober 27 2 

November 35 2 

December 25 0 

Totaal 301 14 



~ 45 ~ 

6.3.2. Tabel van het aantal oproepen per onderwerp 

Aantal oproepen per onderwerp van 01-01-2014 tot 31-12-2014 

Onderwerp 
Aantal 

oproepen 
Percentage 

Erkenning schuldbemiddeling 1 0% 

Juridische hulp 7 2% 

Consumentenkrediet 51 17% 

Minnelijk invordering 29 10% 

Sociale Bijstand 2 1% 

Bankrekening 

 
3 1% 

Beslag - Overdracht 46 15% 

Hypothecair Krediet 3 1% 

Verjaring 34 11% 

Erfenis 5 2% 

(Echt)scheiding 4 1% 

Voorlopig bewind 2 1% 

Fiscaliteit 12 4% 

Gas electriciteit 6 2% 

Gerechtsdeurwaarders 42 14% 

Bescherming van de consument 6 2% 

Zelfstandigen 2 1% 

Huisvesting 4 1% 

Methodologie 11 4% 

Collectieve schuldenregeling 79 26% 

Sociale Zekerheid 2 1% 

Verzekering 1 0% 

Dossiersupervisie 7 2% 

Parkeerboetes 1 0% 

Faillissement 1 0% 

Zich burgerlijke partij stellen 1 0% 

Borgtocht 2 1% 

Telecom 1 0% 
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6.4. Inlichtingen aan het publiek 

Sinds april 2011 coderen wij ook de oproepen van particulieren aan wie wij informatie verschaffen 
over het werk van de schuldbemiddelaars en die we naar de bevoegde dienst(en) verwijzen.  
 
Hier merken wij ook een sterke stijging van de aanvragen omdat wij 163 oproepen van 
particulieren in 2014 geregistreerd hebben tegenover 241 in 2013, 219 in 2012 en 186 in 2011. 
 
 

6.4.1. Tabel van het aantal oproepen van particulieren  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 
Anatal 

oproepen  

Januari 21 

Februari 8 

Maart 4 

April 15 

Mei 28 

Juni 4 

Juli 3 

Augustus 6 

September 21 

Oktober 35 

November 13 

December 5 

Totaal 163 
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6.4.2. Tabel van het aantal oproepen van particulieren per onderwerp  

 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vraag naar 

inlichtingen 

schuldbemiddeling  

82% 
Geschreven pers 

0% 

Juridische adviezen 

27% 

Vraag over 

preventie 

1% 

Oproepen particulieren per onderwerp 

Onderwerp van de oproepen Aantal oproepen 
Vraag naar inlichtingen dienst 

schuldbemiddeling 
118 

Geschreven pers 1 

Juridische adviezen 44 

Vraag over preventie 1 
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7. DE FEDERATIE VAN DE DIENSTEN ERKEND DOOR DE COCOF 

7.1. Het overleg met de diensten schuldbemiddeling die door de COCOF 
erkend zijn 

In 2014 hebben wij in totaal 4 vergaderingen georganiseerd met de 6 diensten die door de Cocof 
erkend zijn: 3 overlegvergadering (op 24/02/2014, op 30/10/2014 en op 4/12/2014) evenals een 
specifieke vergadering over kwalitatieve evaluatie (ontmoeting met en op verzoek van Mevrouw 
Prince). 
 
Iedere vergadering had een agenda en werd door het Steunpunt voorbereid en geleid. Het Steunpunt 
zorgt ook voor de uitnodigingen en de pv’s die per mail wordt verzonden.  
 
Tussen de vergaderingen waren er veel uitwisselingen per telefoon of per mail. Verzending van 
documenten ten gevolge van de vergaderingen, antwoord op specifieke vragen, follow-up van de 
beslissingen van de vergaderingen, enz… 
 

7.1.1.De aanwerving van een gemeenschappelijke jurist voor de sector 

Na de eerste vergaderingen hebben de “COCOF” diensten besloten om samen een “vlinder” jurist aan 
te werven.  
 
Na beraad en analyse van de verschillende opties op praktisch en wettelijk niveau, werd de keuze van 
een werkgeversgroepering opgegeven en werd besloten dat het Steunpunt de enige werkgever van de 
nieuwe jurist zou zijn. 
 
In de lente 2014 hebben de 6 diensten schuldbemiddeling een overeenkomst met het Steunpunt 
ondertekend. 
 

Deze overeenkomst voorziet: 

a. De aanwezigheid van een jurist ter plaatse gedurende 6 uren per week volgens de 

overeengekomen planning in bijlage 1 van de overeenkomst; 

b. Een antwoord op juridische vragen van de schuldbemiddelaars in verband met hun dossiers 

(inlichtingen en raadgevingen); 

c. Het nazien van dossiers (wettelijkheid, geldigheid van de geëiste bedragen, verjaringen, 

gerechtsdeurwaardersafrekeningen, kredietovereenkomsten,... ) + de schuldbemiddelaar hierover 

raadgeven; 

d. Bijstand bij het opstellen van brieven of andere akten/contact met schuldeisers-

gerechtsdeurwaarders-incassobureaus indien nodig; 

e. De schuldbemiddelaars informeren over wetsveranderingen, interessante jurisprudentie met 

betrekking tot schuldbemiddeling; 

f. Indien nodig, sommige dossiers in collectieve schuldbemiddeling beheren: gesprek, ontvangst 

van de schuldvorderingen, opstellen van brieven, opmaken van een terugbetalingsplan en de 

goede uitvoering ervan verzekeren, verslag opsturen naar de rechter, telefonische contacten met 
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de schuldeisers… 

g. Indien nodig de intervisies (teamvergaderingen rond de dossiers) leiden. 

h. Eventueel juridische vragen van particulieren telefonisch beantwoorden. 

 
Op basis van deze overeenkomst werd een nieuwe jurist op 01/09/2014 aangeworven. De eerste 
evaluatie van deze nieuwe samenwerking werd heel positief gevonden:  

 Hij is concreet en zijn uitleg is makkelijk te begrijpen 

 Het is de technische steun die we zochten 

 Duidelijk, nauwkeurig, bondig 

 Een echte steun 

 Onafhankelijk, nauwkeurig, discreet maar toch goed aanwezig 

 Het gaat goed, hij neemt goed zijn plaats in  

 Antwoordt op de vragen, stelt brieven op 

 Neemt ook deel aan de afspraken, wat een pluspunt is 

 Werkt snel, nauwkeurig, energiek 

 Ik zou wensen dat hij er vaker was! 

 

 
Voor zover de subsidiering van de diensten schuldbemiddeling behouden wordt, zal deze 
samenwerking op dezelfde wijze voortduren en de aanwerving van de jurist verlengd worden in 2015. 
 

7.1.2. De verzameling van statistische gegevens 

 
De overlegvergaderingen hebben ook toegelaten om samen het gebruik van het programma voor 
dossierbeheer in schuldbemiddeling (Medius) te bespreken (uitwisselingen over de ondervonden 
moeilijkheden) en samen na te denken over de meeste relevante statistische gegevens om de 
activiteiten van onze diensten te kunnen evalueren. 
 
Hiermee willen we de administratie pertinente statistieken voorstellen die kunnen verzameld worden 
zonder de coderingswerklast onnodig te verhogen. De ideale oplossing zou zijn om automatisch 
verzamelde gegevens uit het programma Medius rechtstreeks aan de administratie te geven in Excel of 
andere formaat.  
 
Een lijst van deze relevante gegevens werd eenstemmig opgesteld en een handleiding werd 
door het Steunpunt uitgewerkt om de codering te vergemakkelijken en er voor te zorgen dat 
elke dienst de gegevens op dezelfde manier vanaf 2015 zou invullen. 
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7.1.3. De verwachtingen van de diensten tegenover de federatie 

De vergaderingen hebben ook toegelaten de verwachtingen van de diensten tegenover hun nieuwe 
federatie nader te bepalen.  
 
Zie hieronder  
 
 

7.2. Kwalitatieve evaluatie 
 
De kwalitatieve evaluatie is voorzien door het decreet van 5 maart 2009 betreffende het aanbod van 
ambulante diensten in het domein van de sociale actie, het gezin en de gezondheid. Het gaat hier om 
een kwalitatieve zelfevaluatie die tot doel heeft de dienst(en) die wij leveren te verbeteren. Het/de 
thema/'s die over een periode van drie jaar moeten worden opgevolgd, zijn door ons vrij te kiezen 
voor zover ze op de lijst van het College voorkomen. 

7.2.1. Thema’s van het project 

Aangezien wij allereerst ten dienste staan van de diensten schuldbemiddeling en de 
schuldbemiddelaars, is het essentieel dat onze vereniging oor heeft voor haar leden. Dit is slechts 
mogelijk door een actieve deelname van de beroepsmensen aan de activiteiten van het Steunpunt 
evenals aan de bepaling van zijn strategie en doelstellingen. 
 
Daarom hebben wij besloten, in het kader van de kwalitatieve evaluatie, ons af te vragen of onze 
praktische werkwijze deze actieve deelneming van onze leden aanmoedigt en onze werkmethode te 
evalueren: huisreglement, overlegvergaderingen, animatiemethodes, enz… 
 

- Rol en functie van iedereen 
- Delegatie van bevoegdheid en besluitvorming (Algemene Vergadering, vergaderingen, mails) 
- Informatie – en communicatiekanaal 
- Evaluatie van het groepswerk (overlegvergaderingen) 
- Motivering, actieve betrokkenheid van de leden 

 
 
Zie ook 7.3. hieronder over de keuze van het thema in samenspraak met de andere federaties en de 
CBCS (Brusselse raad voor socio-politieke coördinatie). 

7.2.2. Contactpersoon 

De contactpersoon voor de kwalitatieve evaluatie is Anne Defossez : 02/217.88.06 
a.defossez@steunpuntschuldbemiddeling.be 

7.2.3. Follow-up van de doestellingen 

In 2014, was het doel drievoudig: 
 De diensten schuldbemiddelingen ondervragen over hun verwachtingen en behoeften met 

betrekking tot de Federatie; 
 Samen met de diensten schuldbemiddeling bepalen welke behoeften nog niet bevredigd waren en 

welke acties zouden kunnen ontwikkeld worden; 
 De voorrangsdoelstellingen in functie van de middelen van het Steunpunt bepalen => de te 

ontwikkelen acties bepalen. 
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Het ging ook over de evaluatie van de ontwikkelde tools: huisreglement, communicatiemodaliteiten, 
vergaderingen, … met het doel op lange termijn de actieve deelneming en de samenwerking met en 
tussen de diensten schuldbemiddeling aan te moedigen.  
 
 
Ter herinnering: wij hadden in 2013 een huisreglement voorgesteld. Dit huisreglement werd door de 
diensten besproken en goedgekeurd. Hiermee wilden we samen de werkwijze bepalen en het overleg 
tussen de diensten en de federatie concreet organiseren (communicatie, vertegenwoordiging van de 
diensten, enz). 
 
 
Zo werd er onder andere besloten 4 overlegvergaderingen per jaar (driemaandelijkse vergaderingen) 
te organiseren tussen de diensten en de federatie. 
 
In september 2014 hebben wij dus – op basis van een vragenlijst – de verwachtingen en de behoeften 
van de diensten met betrekking tot hun federatie verzameld en hun tevredenheidsgraad geëvalueerd 
ten opzichte van de werkmodaliteiten, de ontwikkelde methodes en tools om de actieve implicatie van 
de leden aan te moedigen. 
 
Hieronder vindt u de samenvatting ervan: 
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SAMENVATTING VAN DE BEHOEFTEN EN VERWACHTINGEN VAN DE DIENSTEN 
SCHULDBEMIDDELING (september 2014) 

Aan welke behoefte werd al dan niet voldaan? 

 
Voor mij is de Federatie van de diensten schuldbemiddeling … 
 
 « Een deur, een tussenpersoon, iemand die ons ideeën verdedigt bij de subsidiërende overheden. Ze 

verzekert de titel en de hoedanigheid van schuldbemiddelaar». 
 « De vertegenwoordigers van de schuldbemiddelaars, een tussenpersoon om beter gehoord te worden 

door de overheid, een referentiepunt, een bron van informatie, een plaats waar men begeleiding en 
adviezen kan vinden, een mogelijkheid om iets bij te leren, opleidingen te volgen en op de hoogte te 
blijven van de juridische actualiteiten. Het is ook een vergaderplaats die de uitwisselingen en de 
cohesie tussen de diensten schuldbemiddeling bevordert.” 

 “De vertegenwoordigers van de diensten schuldbemiddeling, een referentiepunt, een bron van 
informatie, een plaats waar men begeleiding en adviezen kan vinden, een mogelijkheid om iets bij te 
leren, opleidingen te volgen en op de hoogte te blijven van de actualiteit (o.a. op juridisch vlak). Het is 
ook een « vergaderplaats » die de uitwisselingen en de cohesie tussen de diensten schuldbemiddeling 
bevordert. 

  « Een steun maar ook een communicatiemiddel en de mogelijkheid om onze zichtbaarheid te 
verhogen. » 

 
Wat ik van de Federatie verwacht …… 
 
 «Dat de Federatie een link naar de overheid toe zou zijn en ons feedback zou geven 
 « Dat ze haar taak van inlichting en opleiding van de schuldbemiddelaars zou verderzetten; het werk 

en de acties van de schuldbemiddelaars meer zichtbaarheid zou geven. 
 « Meer lobbying » 
 « Overleg met de andere diensten schuldbemiddeling van de Cocof, interpellatie van de politici en 

ondersteuning van onze projecten/behoeften» 
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In welke mate werden deze behoeften, deze verwachtingen bevredigd? 
 

Mijn behoeften, mijn verwachtingen (Leg uit) 
Worden deze behoeften 
bevredigd? op een 
schaal van 1 tot 10 

Rol van de Federatie? Suggesties, werkwijzen … 

Blijven genieten van opleidingen, informaties en andere tools. 8/10  
 
De vertegenwoordiging van de diensten bij de subsidiërende overheden behouden, de 
organisatie van vergaderingen met alle COCOF diensten en het opmaken van het verslag 
van deze vergaderingen.  
 

Continuïteit en het behouden van de opleidingen. 
 

Een website ter beschikking stellen: modelbrieven, actualiteiten en nieuwigheden in 
verband met ons werk. 
 

Juridische beschikbaarheid (o.a. via de hotline) en regelmatige aanwezigheid van een 
jurist in onze diensten. 
 

Behouden en aanmoedigen van:  
- De collectieve infosessies voor mensen die een verzoekschrift voor collectieve 

schuldenregeling willen indienen  
- De conferentie-debatten voor de beroepsmensen  

 

 
8,5/10 

 
 
 

8,5/10 
 

 
9/10  

 

 
9/10 

 

 
 

8,5/10 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Suggesties: inlichtingen, uitnodigingen en pv’s van de vergaderingen zouden 
naar alle schuldbemiddelaars moeten verstuurd worden (en niet alleen naar 
de coördinator en/of naar de contactpersoon van de dienst). 

De samenwerking tussen de diensten bevorderen; 

 
De diensten vertegenwoordigen (bij de overheden); 

 
De financiële noden van de diensten ondersteunen en verdedigen; 
 

De diensten ondersteunen in hun meer geëngageerde « strijd ». 
 

9/10 

9/10 
 

 
9/10 

 

9/10 
 

 

Ondersteuning 
Zichtbaarheid 
Communicatie 

7/10 
6/10 
6/10 

 

Overleg met de andere Cocof-diensten 
 

 
Interpellatie van de overheden 
 
 

Verdediging en ondersteuning van onze behoeften 
 

6/10 
 

 
7/10 

 
 

7/10 
 

Vraag naar trimestriële vergaderingen 
 

Vertegenwoordiging van de diensten schuldbemiddelingen door de Federatie 
bij de Cocof – de pv’s van de vergaderingen/contacten met de overheden 
regelmatig versturen. 
 

Meer algemeen: voorrangen bepalen, subsidies zoeken, ter beschikking zijn 
van de diensten schuldbemiddeling 
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SAMENVATTING VAN DE EVALUATIE VAN DE FEDERATIE (september 2014) 
Bent u tevreden met de werkwijze die gebruikt wordt om de actieve medewerking van de leden te bevorderen? 

 
Criterium 

 
Uitleg Tevredenheidsgraad: 

van 0 tot 10 
Opmerkingen  – commentaar – voorbeelden 

Onze algemene 
werkwijze 

Zijn we tevreden met de manier 
waarop we samen werken?  

9/10 

8/10 

8/10 

9/10 

7/10 

7/10 

Geen opmerkingen 

Ja, er is altijd een agenda. 

Ja. 

Geen opmerkingen 

De Federatie moet haar communicatie nog bijwerken 

Er werden minder vergaderingen georganiseerd dan 
voorzien in 2014. E-mail uitwisselingen = ideaal tussen de 
vergaderingen. 

Mijn deelname Heb ik de indruk actief deel te 
nemen, mijn plaats te hebben, 
gehoord te worden? Houdt men 
rekening met mijn mening? Wordt 
ik op de hoogte gehouden van wat 
er gebeurd is; als ik afwezig ben op 
een vergadering?  
 

9/10 

8/10 
 

8/10 
 
 

 
 

9/10 

8/10 

8/10 

Geen opmerkingen 

In geval van afwezigheid, informatie door pv van het 
Steunpunt (Anne) of informeel door de collega’s. 

Ja, wanneer er een vraag is, wordt elk centrum 
ondervraagd(door de coördinator of de contactpersoon 
van de dienst). In geval van afwezigheid van de 
vertegenwoordiger van de dienst, wordt een telefonisch - 
en/of schriftelijk verslag door het Steunpunt doorgegeven. 

Geen opmerkingen 

Geen opmerkingen 

OK ++ 
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De deelneming van elk 
lid 
 

Nemen alle leden gelijkwaardig 
deel aan de vergaderingen?  
Wordt iemand door de groep aan 
de zijkant gelaten? Heeft (hebben) 
sommige persoon (en) de 
overhand op de andere? 
 

9/10 

8/10 
 
 

8/10 

9/10 

6/10 
 
 
 
 

8/10 

Ja 

Iedereen heeft zijn plaats. Het systeem van een rondvraag 
is positief om de deelneming van iedereen aan te 
moedigen.  

Ja 

Geen opmerkingen. 

Wij zullen tijd nodig hebben om ons te leren kennen. 
Iedereen heeft zijn plaats, voorrang voor de 
schuldbemiddelaars en niet voor de dienstcoördinatoren. 
De uitwisselingen zijn op iets concreets gebaseerd en wij 
spreken dezelfde taal; 

 

 
 

Vergaderen wij genoeg/teveel om 
onze projecten te kunnen 
uitvoeren? Is de frequentie van 
onze vergaderingen voldoende  (of 
niet) ? 
 

9/10 
 

8/10 
 

8/10 

9/10 

7/10 

6/10 

Voldoende: als er te veel vergaderingen zijn, zijn er te veel 
afwezige personen. 

Het huidige ritme is goed want er moet rekening gehouden 
worden met onze beschikbaarheid. 

Het ritme blijkt ons correct en voldoende. 

Geen opmerkingen 

Niet vaak genoeg 

Te weinig in vergelijking met wat werd besloten bij de 
oprichting van de federatie (één per trimester) 

Animatie van de groep 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zijn de vergadering goed genoeg 
voorbereid/geleid? 

…/10 

7/10 
 

8/10 
 

 
 
 

9/10 

7/10 

8/10 

Geen opmerkingen 

Ja, bovendien zijn deze vergaderingen door deskundigen 
geleid die de stof goed beheersen. 

Ja. Dank zij de verzending van de agenda voor de 
vergadering en de vraag aan de diensten of ze er punten 
willen aan toevoegen, zijn de vergaderingen goed 
georganiseerd en gestructureerd en houdt men er rekening 
met de mening van iedereen. 

Geen opmerkingen. 

Geen opmerkingen. 

OK – Pv’s en agenda zijn voorbereid. 
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Interne Communicatie 
 

Hoe gebeurt de communicatie? 
Wordt informatie goed verspreid? 
Zijn er voldoende mailings en pv’s?  

9/10 
 

8/10 

7/10 

9/10 

8/10 

8/10 

Communicatie is bij ons verzekerd dankzij een systeem van 
interne distributie. 

Goed. Teveel informatie zou contraproductief kunnen zijn. 

JA 

Geen opmerkingen 

Geen opmerkingen. 

Ok 

Externe Communicatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bent u tevreden met de 
communicatie met de 
subsidiërende overheid? Voelen 
wij ons gehoord, begrepen, 
geëerbiedigd, geraadpleegd, 
ingelicht … ? Hoe worden onze 
ideeën en onze projecten 
verdedigd? 
 
 
 
 
 
 

8/10 

7/10 
 
 
 
 

 

7/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/10 

6/10 

7/10 

Onze dienst heeft vertrouwen in de Federatie. 

Bevredigend: subsidie toegekend voor een 
schuldbemiddelaar en een jurist. 
 
Het Steunpunt steunt ons wanneer we vragen hebben 
betreffende het subsidie van de COCOF voor een parttime 
job. 

Het is duidelijk voor ons dat het Steunpunt 
veranderingen tot stand wenst te brengen et dat het de 
diensten schuldbemiddeling sterk ondersteunt, in het 
bijzonder bij de politici. 
Gedurende deze laatste jaren, voelden wij ons gehoord in 
het bijzonder tijdens de vergaderingen in het Cocof 
kabinet, die dankzij het Steunpunt georganiseerd werden. 

Soms bleken de antwoorden van het kabinet beperkt of 
lang op zich te laten wachten. Dat hangt echter niet af van 
de wil van het Steunpunt. 

NIET GENOEG (voor de vraag “voelen wij ons gehoord…”) 

Geen opmerkingen 

Ja, maar altijd te verbeteren. Waakzaam blijven voor de 
toekomst. 

Samenwerking, 
medewerking tussen de 
leden van de federatie 

Voel ik me betrokken? 
Ondersteund door de andere leden 
van de federatie? Verbetert de 

8/10 

8/10 
 

OK 

Ja, en ondersteund door de andere leden (wij krijgen een 
bijgewerkte lijst van de diensten schuldbemiddeling, 
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 federatie de samenwerking, de 
wederzijdse hulp tussen haar 
leden?  

 
 

7/10 
 
 
 
 
 

7/10 
 
 

8/10 

8/10 

evenals de naam van schuldbemiddelaars met hun telefoon 
– of gsm-nummer).  

Ja, voor de diensten die dezelfde subsidiërende overheid 
hebben.  
De opleidingen, conferentie-debatten en projecten van het 
Steunpunt bevorderen contacten met andere 
schuldbemiddelaars.  
 

(Nog) geen echt contacten tussen de diensten behalve 
tijdens de vergaderingen. Te vroeg om een opinie te 
hebben. 

Geen opmerkingen 

Ja, gevoel dat we een teamwerk hebben. 
Samenwerking/mede-
werking buiten de 
federatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbetert de federatie de 
samenwerking tussen de diensten 
schuldbemiddeling? En met de 
andere sectoren? 

8/10 

7/10 
 

6,5/10 
 

 

6/10 

7/10 

 
7/10 

 
 

 

Geen opmerkingen  

Ja, met de diensten schuldbemiddeling: referentiepunt. 
Niet genoeg met de andere sectoren.  

Met de andere sectoren (dus geen diensten 
schuldbemiddeling) blijkt de samenwerking niet concreet 
versterkt te zijn. 

Nee, niet echt (of nog niet) 

Geen opmerkingen 

Wij ontmoeten de andere diensten tijdens de opleidingen 
of tijdens de werkgroepen in het Steunpunt. Anders 
hebben wij weinig contact met de andere diensten 
schuldbemiddeling. De krant zou de diensten de 
mogelijkheid kunnen aanbieden om inlichtingen te 
kunnen uitwisselen. 
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7.2.4. Activiteiten die een collectieve dynamiek aantonen in de uitvoering van de 
kwalitatieve evaluatie 

Zie punt 7.1. hierboven over de overlegvergaderingen 
 

7.2.5. De vaststellingen en de gevolgen: wat moet men eerst verbeteren? Waarom? 

De kwalitatieve evaluatie heeft ons toegelaten samen met de diensten na te denken over de voor 
verbetering vatbare punten. 
Tijdens de overlegvergadering van 13/02/2015 werden de resultaten van het onderzoek besproken 
en hebben wij een brainstorming gevoerd om samen de voorrangen voor het jaar 2015 te bepalen. 
 
Er werd besloten te zorgen voor:  
 
 De verbetering van de zichtbaarheid van de federatie van de diensten schuldbemiddeling 

- bij de andere diensten;  
- bij de gebruikers: om de stereotypen over de schuldbemiddeling te doen verdwijnen (ze zullen 

mijn geld nemen, enz.), de preventie te doen toenemen, enz. 
- bij de politici en het publiek in het algemeen (ons werk laten kennen, de vooroordelen over 

schuldoverlast doen verdwijnen, enz) 
 

 Het lobbyen voor de financiering van de diensten schuldbemiddeling verderzetten 
- Om spoedig een wijziging van het decreet van 5 maart 2009 betreffende het aanbod van 

ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid te 
bekomen (officiële erkenning); 

- Om een stijging van onze subsidies te bekomen waardoor de teams vergroot zullen kunnen 
worden en aan de noden van de Brusselaars zal kunnen beantwoord worden (de steeds 
terugkerende congestie van de diensten doen beëindigen). 
 

 De verbetering van de samenwerking met “niet-Cocof” diensten schuldbemiddeling 
 
Hier denken we in het bijzonder aan de problematiek van de wachtlijsten en de doorverwijzing van 
mensen van de ene dienst naar de andere. 
  
Doelstellingen 

 
- Elkaar beter leren kennen, de werking van elke dienst beter leren kennen, (werkdagen, onthaal 

van het publiek, enz.) en samen werkwijzen zoeken om beter aan de vragen van de gebruikers 
te antwoorden met de huidige middelen; 

- Tools uitwisselen. 
 
 Een hulpmiddel op touw zetten om statistieken te kunnen opmaken. 

7.2.6. De suggesties voor 2015 over deze voorrangen 

Er werd o.a. besloten dat het Steunpunt zou zorgen voor: 
 
 Een vergadering in de lente (indien mogelijk) of in de herfst met het kabinet van Minister Frémault 

om onze sector voor te stellen en om ons werk op positieve manier te promoten.  
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 Een vergadering met alle coördinators van de diensten schuldbemiddeling (Cocof, GGC en VGC) 

over de mogelijke samenwerkingen (o.a. over de wachtlijsten). 
 
 Een verbetering van de zichtbaarheid van de diensten via de krant (nieuwsletter van de 

schuldbemiddelaars). Om zeker te zijn dat de informaties hiervoor zouden verzameld worden, 
werd er besloten dit punt aan de agenda van elke overlegvergaderingen te zetten. 

 

 

7.3. Overleg met de andere sectoren en federaties van de COCOF 

Wij nemen deel aan de vergaderingen die ongeveer een keer per maand (6 november, 18 december) 
door de CBCS worden georganiseerd. Alain Willaert van de CBCS coördineert de vergaderingen, 
verstuurt de uitnodigingen en stelt de verslagen op. 
 
Deze vergaderingen hebben tot doel een overleg/samenwerking tot stand te brengen tussen alle 
federaties van de Cocof (gezondheid en sociale zaken) en gemeenschappelijke aandachtspunten over 
te maken aan de politiek. 
 
Concreet werd dankzij deze vergaderingen vooruitgang geboekt op de volgende domeinen: 
 

7.3.1. De kwalitatieve evaluatie 

In het kader van hun subsidiëring moeten de federaties voor de duur van drie jaar een 
zelfevaluatieproject (“Kwalitatieve Evaluatie” genaamd) opzetten rond een welomlijnd werkthema. 
Het volgende thema moet voor de jaren 2014-2015-2016 worden voorgesteld. Tijdens de vergadering 
werd overeengekomen te werken rond een thema dat gemeenschappelijk is aan alle sectoren. 
Daardoor wordt het mogelijk van gedachten te wisselen over gemeenschappelijke aandachtspunten, 
ervaringen rond goede praktijken te delen of in de verf te zetten, enz. 
 
Het gaat erom de in de kwalitatieve evaluatie 2011-2013 genomen beslissingen toe te passen. De CBCS 
en de erkende sectorale coördinatie-instellingen in het kader van het decreet voor ambulante diensten 
willen gemeenschappelijke communicatietools ontwikkelen: het gebruik van een samenwerkende 
intranet om een gemeenschappelijke agenda, participatief bijgewerkte “pers”- “associatief” en 
“politieke” listings en werkdocumenten ter beschikking te zetten. De initiale planning voorziet 
hierover in 2015 te werken. 
 

 

7.3.2. Zichtbaarheid van de sociale diensten verbeteren 

Op 17 februari 2014, hebben wij deelgenomen aan een debat georganiseerd door de CBCS met als 
thema « zoom op de sociale actie »met Minister Rachid Madrane.  
 
Het eerste doel was het uitleggen van de uitdagingen en de specificiteiten van de sociale sector. 
Daarnaast wilden wij ook de aandacht vestigen op de intersectorale problematiek, de toonaangevende 
projecten, wat moet behouden worden, de door onze praktijken en de veldpraktijken gebrachte 
antwoorden, onze behoeften.  
 
De deelnemers (140) aan het debat waren werk(st)ers van de sociale actie, Kamerleden, journalisten…  



~ 62 ~ 

 
Bij deze gelegenheid werden vide 
 
 

7.3.3. Onderzoek over een programmeringsinstrument van de ambulante diensten 

Dankzij de vergaderingen in de CBCS hebben de Federaties (van de welzijns– en gezondheidssector) 
zich een gemeenschappelijk standpunt kunnen vormen over de resultaten van het slotverslag omtrent 
een programmeringsinstrument van de ambulante diensten in het Brussels Gewest. 
 
Tijdens de IFA2-vergaderingen van 26 september en 15 oktober 2014 waren er intersectorale 
uitwisselingen over dit verslag.  
 
Op 15 oktober 2014, heeft de CBCS onze opmerkingen naar de Minister en de Administratie verstuurd. 
 
Wij zijn van mening dat het belangrijk is de uitwerking van een programmeringsinstrument verder te 
zetten. 
 
Wij hebben aangedrongen op de noodzaak om: 
 Verduidelijking te vragen over sommige redactionele delen van het verslag om misverstanden en 

een slechte interpretatie te vermijden.; 

 Alle diensten in het Brussels Gewest in kaart te brengen, zowel COCOF diensten als diensten die 

afhangen van andere bestuursniveaus, om de programmatie op Brussels niveau te voorzien, 

rekening houdend met het bestaand aanbod; 

 De algemene indicatoren te verduidelijken en te kruisen en de activiteitsindicatoren uit te bouwen 

en te kruisen. Wij hebben daarvoor een methodologische steun gevraagd. 

 Een duidelijk beeld te hebben van de filosofie en de methodologie voor de kruising en het relatief 

gewicht van de verzamelde gegevens die gebruikt worden in de samenstelling van het 

programmeringsinstrument. 

 

Er zijn ook 4 punten die verdere discussie vragen: 

 Territoriaal aspect: sommige sectoren zijn homogeen, zoals de coördinatiecentra die voor het hele 

Gewest werken; andere zijn heterogeen, zoals de Centra voor globale sociale actie waarvan 

sommigen lokaal werken terwijl anderen een gewestelijke actie hebben; voor andere, zoals de 

centra voor gezinsplanningen, heeft de territorialiteit weinig zin omdat de verbruiker soms 

verkiest om zich tot een dienst te wenden die ver van zijn wijk is; 

 De noodzaak om overleg en expertise te voorzien voor de interpretatie van de kwantitatieve 

gegevens van het model; 

 De noodzaak om de verscheidenheid in de interventiemodaliteiten van de diensten zichtbaar te 

houden in het model en niet opnieuw ter discussie te stellen; 

 Het evenwicht tussen de activiteiten (collectieve -, gemeenschappelijke en individuele acties). 

 
 
 
 
 
 

                                                             
2
 IFA is een vereniging van de federaties van de gezondheids- en sociale sector die verbonden zijn aan «het decreet voor 

ambulante diensten”  
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7.3.4. De herfinanciering van de federaties 

Met de steun van de CBCS, hebben de sociale federaties van de Cocof op 6 oktober de nieuwe Minister 
Fremault ontmoet. Ze hebben voor een herfinanciering van hun instellingen gepleit. 
 
In tegenstelling tot de diensten, is de erkenning als federatie niet verbonden aan een door decreet 
vastgelegd kader voor het personeel.  
 
De herfinanciering van de sociale federaties is essentieel om verschillende punten te kunnen 
verzekeren: 
 
• Een betere coördinatie op het terrein; 
• Een goede articulatie tussen welzijn– en gezondheidssectoren om acties te voeren die 
daadwerkelijke resultaten opleveren. Dit vraagt een dynamiek van overleg en samenwerking tussen 
alle ambulante federaties, die ook allen over dezelfde menselijke middelen moeten kunnen 
beschikken; 
•Tijd hebben om de expertise van het terrein te kunnen weergeven in de dialoog met de politici en de 
administratie. 
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7.4. De samenwerking tussen de federatie en de administratie van de Cocof 

7.4.1. Het onderzoek over een programmeringsinstrument 

In het kader van het onderzoek over het hierboven vermelde programmeringsinstrument hebben wij 
in maart 2014 met het Instituut Destrée of Perspective Consulting samengewerkt en hebben hen een 
verslag overgemaakt o.a. over de bepaling van relevante aanwijzers voor onze sector. 
 
Op 5 mei 2014, werden wij – met de andere federaties- uitgenodigd om deel te nemen aan de 
presentatie van de resultaten en aan de besprekingen over het onderzoek voor de ontwikkeling van 
een programmeringsinstrument voor de ambulante diensten in het Brussels Gewest. Deze vergadering 
vond plaats bij de COCOF in het bijzijn van de vertegenwoordigers van de ministers, de betrokken 
sectoren, de administratie en de sociale partners. 

7.4.2. De uitvoering van het strategische Plan 

De Administratie van de Cocof voorziet een strategisch Plan voor de 5 komende jaren. Het heeft als 
doel de administratie te moderniseren en efficiënter te maken. Een aantal projecten zullen beginnen : 
administratieve vereenvoudiging, evaluatieprocedures van de beleidspolitieken, ter beschikking  
stellen van efficiënte instrumenten…Deze dynamiek is uiterst positief. 
 
In dit kader werden wij uitgenodigd voor een sectorale ontmoeting met de andere federaties. 
Wij hebben de verzameling van statistische gegevens in de welzijns- en gezondheidssectoren 
besproken, zoals dit voor de Sociale Cohesie bestaat. 
 

Daarna hebben wij de administratie een verslag gemaakt over onze sector, onze vereniging, haar 
werking evenals de wijze van samenwerking die wij in de toekomst zouden willen bevorderen.  

7.4.3. De evaluatie van het decreet voor ambulante diensten 

De coördinatie- en/of vertegenwoordiginginstellingen werden door de Cocof verzocht een vragenlijst 
in te vullen en deze bij hun leden te verspreiden. 
 
Bovendien werden wij uitgenodigd om deel te nemen aan werkgroepen (focus groepen) op 12 en 
16/12/2014. 
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8. OVERLEG EN SYNERGIE TUSSEN DE SCHULDBEMIDDELAARS: DE 

WERKGROEPEN 

Buiten de maandelijkse vergaderingen komen kleinere werkgroepen van schuldbemiddelaars samen 
om zich te beraden over gemeenschappelijke vraagstellingen.  
 
De vergaderingen van de werkgroepen hebben gewoonlijk plaats in het Steunpunt, dat er actief aan 
deelneemt 
 
Wij doen eveneens de mailingen (uitnodigingen, verslagen, werknota’s) en vragen de specifieke 
subsidies aan voor de werkzaamheden van deze groepen.  

8.1. De stuurgroep 

Sinds haar oprichting, geniet de VZW STEUNPUNT SCHULDBEMIDDELING van de actieve en vrijwillige 
deelneming van een twaalftal schuldbemiddelaars (maatschappelijke werkers en juristen) zowel 
afkomstig uit de publieke sector (OCMW ’s) als uit het verenigingsleven. 
 
De stuurgroep3 komt maandelijks samen en helpt ons in de keuze van de gekozen thema’s bij de Ronde 
Tafels, de maandelijkse vergaderingen en de opleidingen. 
 
 

 
“De stuurgroep is een ontmoetings- en uitwisselingsplaats tussen diensten schuldbemiddeling. Hij 
laat de diensten toe elkaar te ontmoeten, te leren kennen, ervaring en problemen uit te wisselen 
en gezamenlijk na te denken over hun manier van werken en die verder te laten evolueren.” 
 
“De doelstelling van de stuurgroep is om reflectie rond gemeenschappelijke thema’s te 
ontwikkelen en te verdiepen, reflectie rond en evolutie van praktijken eigen aan het geheel van de 
sector te bevorderen en instrumenten te ontwikkelen die beantwoorden aan de verwachtingen 
van de sector.” 
 

 
Dit werk met de schuldbemiddelaars is essentieel want dit laat ons toe de realiteit van het terrein te 
kennen en onze activiteiten te kunnen aanpassen aan de strikte noden van de schuldbemiddelaars. 
 
De stuurgroep vergadert één keer per maand van 13u tot 16u30 – 17u.  
 
De jaarlijkse agenda wordt in juni of begin september bepaald. Het opstellen van de verslagen van de 
vergaderingen, het verzenden van de agenda, van de animatie en van de follow-up van de beslissingen 
worden door het Steunpunt verzekerd. 
 
In 2014 heeft de stuurgroep ter gelegenheid van de verkiezingen actief deel genomen  aan het 
opstellen van ons Memorandum. Het memorandum werd begin 2014 afgewerkt en leidde in februari 
2014 tot de organisatie van een ontmoeting met alle coördinators van de diensten schuldbemiddeling. 
Daarna werd het naar alle Kamerleden evenals naar de Brusselse ministers verzonden. 
 

                                                             
3 De 9 leden van de stuurgroep voor het jaar 2013 -2014 zijn : Geneviève Debecker (OCMW van Ukkel), Pascale Crozaz 
(OCMW van Elsene), Alexia Verbraeken (OCMW van Etterbeek), Karine Tiberghien (DMBSH), Florence Goffin (OCMW van  
Brussel), Lore Tilmans (OCMW van Molenbeek), Sandrine Van De Moosdijk (OCMW van Schaarbeek), Catherine Jauquet (asbl 
Espace Social Téléservice), Anne Defossez (Steunpunt-Schuldbemiddeling) 
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De stuurgroep heeft ons geholpen  een klachtendossier samen te stellen met de onrechtmatige 
praktijken van de gerechtsdeurwaarders en een vergadering voor te bereiden op 29 april 2014  
aan de Nationale Kamer van de Gerechtsdeurwaarders. Verschillende leden hebben ons vergezeld op 
deze vergadering. 
 
Overigens helpt de stuurgroep het steunpunt elk jaar om het opleidingsprogramma « op te stellen » en 
de activiteiten van het steunpunt te organiseren opdat ze  beter aan de behoeften van de 
schuldbemiddelaars (infosessies, vragen voor de conferentie-debatten, enz) zouden beantwoorden.. 
 
Zo heeft de stuurgroep ons geholpen een nota op te stellen over onvermogenden  en collectieve 
schuldenregeling  die in de krant van maart 2014 verscheen. In oktober 2014 was er een vergadering 
om de animatie en de inlichtingen die in de sessies over collectieve  schuldenregeling gegeven worden 
te herzien en te verbeteren.  
 
De stuurgroep helpt ons nog altijd om nieuwe dossiers over de onrechtmatig praktijken van de 
gerechtsdeurwaarders en over de CSR te verzamelen om de Nationale Kamer van de 
Gerechtsdeurwaarders onder druk te kunnen zetten en een vergadering met de arbeidsrechters te 
kunnen organiseren. 
 
 
 

Vooruitzichten 
 
De toekomstperspectieven zijn schitterend. Het feit dat de duur van de vergaderingen verlengd werd 
laat ons toe de behandelde thema’s daadwerkelijk uit te diepen en acties van formaat te ondernemen.  
 
De stuurgroep speelt voor het Steunpunt een essentiële rol van klankbord. Het is dankzij de debatten 
en het denkwerk van de schuldbemiddelaars dat we voeling blijven houden met de noden van de 
sector en met de problemen waarmee mensen in een precaire situatie dagelijks geconfronteerd 
worden. 

8.2. De preventiegroep  

8.2.1. Een projectontwikkelaar 

De preventiegroep heeft twee nieuwe leden kunnen verwelkomen. Hij bestaat nu uit 8 leden4, 6 
schuldbemiddelaarsters en 2 preventie animators. Hun gemeenschappelijk doel is de ontwikkeling van 
preventieprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door uitwisselingen van ideeën en tools.  
In 2014 zorgde de groep vooral voor een goede follow-up en evaluatie van de Steungroep als 
volkomen nieuw pilootproject. De preventiegroep ondersteunde de animator en stelde een nieuw 
budget op dat aan het Steunpunt voorgelegd werd. 
 
 De evaluatie van de werkwijze van de groep werd verder gezet en de prioriteiten werden 
verduidelijkt. Daaruit bleek dat het noodzakelijk was om duidelijkheid te maken over de plaats, de rol 
en de specificiteit van de Preventiegroep in het Steunpunt. Dit werd uitgewerkt en zal besproken 
worden met het Steunpunt en de stuurgroep in 2015.  
 
De verbetering van de zichtbaarheid van de Preventiegroep in de sector van de schuldbemiddeling en 
de betere financiering van de preventie zijn ook belangrijke problematieken die op korte termijn 
opgelost moet worden. 
                                                             
4
 De 8 leden van de preventiewerkgroep voor 2014 zijn: Anne-Marie TRIVIER, Steunpunt VZW, Corinne VANDE 

CASTEELE, Free Clinic, Anne-Françoise VAN DURMEN, OCMW Evere, Valérie HALCONRUY, OCMW Watermaal-Bosvoorde, 

Christophe VIVARIO, Sociale Kruidenier Amphora in Molenbeek, Sandrine Van DE MOOSDIJK, OCMW van Schaarbeek, Sarah 

VANDAMME, CASG-Wolu-Services en Fatima Hamri, OCMW van St-Joost-ten-Node 
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De Preventiegroep heeft ook de ontwikkeling en de keuze van nieuwe projecten bestudeert, onder 
andere:  

 Een dag van de schuldbemiddelaar; 
 Een eerstehulpkoffer voor sociale werkers van eerstelijnsinstellingen; 
 Een radio-uitzending over goede tips en sociale hulp ter attentie van het grote publiek; 
 Een  Info- Forum ; 
 Acties voor kinderen en jongeren; 
 Een praktische farde over het gebruik van het budget; 
 Acties rond het thema van sparen; 
 Een krant over preventie in Brussel. 

 
Dankzij een rooster van besluitvorming heeft men de prioriteiten en de uitvoerbaarheid van de 
hierboven vermelde projecten kunnen bepalen. Het project dat een maximum van positieve punten 
verzamelde, is “de praktische farde voor het gebruik van het budget” voor kwetsbare publieken. 
 
 
 
 

Vooruitzichten 
Er is « werk aan de winkel » met de ontwikkeling van een tool voor het budget, de follow-up 
van de steungroep en het opstarten van een tweede steungroep. 
Gelijktijdig werkt de preventiegroep aan de bepaling van zijn plaats in het organigram van het 
Steunpunt. 
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9. OVERLEG IN DE SECTOR: AANDACHTSPUNTEN IN VERBAND MET 

SCHULDOVERLAST  

9.1. De gerechtsdeurwaarders en de minnelijke invordering 

Ter herinnering: wij hebben in 2012 een grote lobbyingactie ondernomen rond de problematiek van 
de onrechtmatige praktijken van bepaalde gerechtsdeurwaarders in het kader van de minnelijke 
invordering.  
 
Dankzij de stuurgroep, hebben we tal van voorbeelden opgetekend van inbreuken op de voorschriften 
van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de 
consument. 
 
Naar aanleiding van deze actie heeft de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders ons haar wens 
meegedeeld om met ons samen te werken en ons daarbij uitgenodigd op meerdere 
werkvergaderingen. 
 
De Kamer had destijds een richtlijn (die, ter herinnering, kracht van wet heeft voor de 
gerechtsdeurwaarders) uitgevaardigd betreffende de minnelijke invordering van schulden van de 
consument (richtlijn 2013/001 van 28 maart 2013) 
 
Hoewel onvoldoende, ging deze richtlijn toch in de door ons gewenste richting aangezien ze met name 
bepaalt dat: · 
 
 de gerechtsdeurwaarder zich moet hoeden voor misleiding van de debiteur en geen onjuiste 

juridische bedreigingen mag uiten, 
 de gerechtsdeurwaarder verplicht is een duidelijke beschrijving én een duidelijke verantwoording van 

de gevorderde bedragen te geven, inclusief van de ‘aanwassen’ van de schuld (schadevergoeding, 
intresten enz.),  

 de gerechtsdeurwaarder geen oneigenlijk gebruik mag maken van algemene voorwaarden, hij moet 
de ingevorderde bedragen controleren, 

 onregelmatigheden in de algemene voorwaarden geenszins kunnen gedekt worden door vage 
stijlformules. Voorbeeld van een vage stijlformule: De kosten van de minnelijke invordering worden 
gevorderd op basis van artikel 5 van de wet betreffende de minnelijke invordering van schulden, 

 de gerechtsdeurwaarder GEEN INNINGS- EN KWIJTINGSRECHTEN IN REKENING MAG BRENGEN 
AAN DE SCHULDENAAR. (De kosten, die de gerechtsdeurwaarder in rekening brengt voor zijn 
prestaties moeten gefactureerd en in rekening gebracht worden aan zijn verzoeker), 

 de gerechtsdeurwaarder in het bezit moet zijn van de documenten, waarvan betaling wordt 
gevorderd. 

 De gerechtsdeurwaarder verplicht is om binnen een redelijke termijn te antwoorden op de relevante 
vragen van de schuldenaar, de personen die hem in rechte vertegenwoordigen of de personen die 
maatschappelijk voor hem optreden (OCMW, Diensten schuldbemiddeling,…). 

 
 
Eind 2013 werd tevens het tuchtrechtelijke statuut van de gerechtsdeurwaarders grondig hervormd 
om een beter controle van de gerechtsdeurwaarders mogelijk te maken [1]. 
 
 
 
 

                                                             
[1] De tekst werd op 19/12/2013, door de Senaat goedgekeurd. Wetgevend Document n° 5-2315/1 
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Wij hebben destijds onze vrees en bedenkingen geuit met betrekking tot de draagwijdte die deze tekst 
zou kunnen hebben.  
 
Een jaar later moeten wij vaststellen dat de praktijken die in 2012 werden aangeklaagd nog steeds 
voortduren…  
 
Wat zijn de gevolgen in de praktijk?  

Wij worden nog regelmatig aangesproken door schuldbemiddelaars (en zelfs door particulieren) die 
allen gelijkaardige klachten hebben: de kosten worden niet verantwoord, de brieven bevatten onjuiste 
juridische bedreigingen, de gerechtsdeurwaarder houdt geen rekening met de betwistingen van de 
schuldenaars….  
 
Op 29 april 2014 nog, dienden wij bij de Nationale Kamer een volledig dossier in ten laste van het 
kantoor Leroy. 

Aangezien wij geen enkel officieel antwoord kregen, hebben wij de Nationale Kamer op 10 oktober van 
vorig jaar per brief herinnerd aan dit dossier… maar mochten tot op heden geen antwoord ontvangen! 

 
 
 

Vooruitzichten  
 
Wij hebben dus een nieuw klachtendossier opgesteld en hebben de schuldbemiddelaars uitgenodigd 
ons een kopie van hun geschillendossiers te sturen zodat wij hun klachten kunnen verzamelen om 
deze gebundeld aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders over te maken. 
 
Bij het uitblijven van een antwoord vanwege de Nationale Kamer, zullen deze dossiers ons helpen om 
dit probleem onder de aandacht te brengen van onze politici. 
 
En wij zullen ervoor blijven pleiten dat gerechtsdeurwaarders - in het kader van de minnelijke 
invordering - onderworpen worden aan de controle en de sancties van de FOD Economie (zoals het 
geval is voor alle andere incassobureaus). 
  
Wij zijn immers van mening dat alle actoren die zich professioneel bezig houden met de minnelijke 
invordering van schulden van de consument aan dezelfde controle moeten worden onderworpen. Dat 
is de reden waarom ook deurwaarders en advocaten zich verplicht zouden moeten inschrijven bij de 
FOD Economie om de minnelijke invordering te mogen beoefenen, waarbij ze dus ook zouden worden 
blootgesteld aan administratieve sancties (schorsing en intrekking van de inschrijving) van deze 
administratie (naast de mogelijkheid die deze laatste heeft om haar vaststellingen over te maken aan 
het openbaar ministerie). 
  
Er bestaat geen enkele objectieve reden om deze of gene beroepscategorie vrij te stellen van deze 
controle. 
Misschien zullen we in deze materie uiteindelijk toch het pleit kunnen winnen! 
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9.2. Memorandum 2014: Evolutie van de schuldoverlast en bijsturing van 
het beleid ter bestrijding van schuldoverlast 

Het Memorandum werd opgesteld op basis van onze ervaring en de vaststellingen van 
schuldbemiddelaars in de praktijk, en dit met de steun van de stuurgroep die actief heeft meegewerkt 
aan de redactie van de tekst.  
 
Het Memorandum bevat 44 aanbevelingen, die betrekking hebben op preventie, de controle van de 
gerechtsdeurwaarders, de bestrijding van het makkelijk krediet, de collectieve schuldenregeling. Die 
aanbevelingen bevestigen opnieuw de rol en het nut van de erkende diensten schuldbemiddeling, of ze 
nu tot de openbare sector (OCMW) of de private sector (verenigingen) behoren. Ook wordt aan de 
bevoegde overheid gevraagd om specifieke subsidies te voorzien voor deze diensten. 
 
Het memorandum werd breed verspreid en o.a. verstuurd naar de OCMW ‘s en Brusselse diensten 
schuldbemiddeling, de Brusselse volksvertegenwoordigers, de leden van de Brusselse Regering, de 
leden van het federaal Parlement (Kamer en Senaat), de eerste Minister, de Minister van economie, 
Minister van Justitie, de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding. 
 
U kunt dit memorandum op onze website raadplegen onder de rubriek federatie. 
 

9.3. Het gemeenschappelijk Memorandum Wallonië- Brussel 

Naast ons Brusselse Memorandum, hebben wij met het Observatorium Krediet en Schuldenlast en het 
Vlaamse Centrum Schuldenlast (die spijtig genoeg de eindtekst niet mocht tekenen) gewerkt. 
 
Samen formuleerden wij 10 gemeenschappelijke aanbevelingen voor een beleid dat gericht is op 
preventie en bestrijding van schuldoverlast. 
 
1. Minnelijke invordering: de gerechtsdeurwaarders en de advocaten aan de controle en sancties 

van de FOD Economie onderwerpen en alle actoren die zich professioneel bezig houden met de 
minnelijke invordering van schulden verplichten de ingevorderde bedragen met bewijzen te 
staven. 

2. Minnelijke en gerechtelijke invorderingen: een specifiek beroep mogelijk maken tegen 
onterechte procedurehandelingen van de gerechtsdeurwaarders. 

3. Gerechtelijke invordering: de tarieven van de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en 
handelszaken vereenvoudigen en moderniseren.  

4. Schuldbemiddeling buiten de collectieve schuldenregeling: een dwingend kader voor de 
schuldeisers invoeren.  

5. Krediet: Op een onverantwoorde wijze toegekend krediet bestrijden en de consument 
beschermen tegen te “opdringerige” publiciteit.  

6. Collectieve schuldenregeling: de toepassing van de wet evalueren, een verplichting voorzien 
voor alle schuldbemiddelaar om een specifieke opleiding te volgen, de nodige verduidelijkingen 
aan de wetteksten brengen en zorgen voor een updating van de berichten van collectieve 
schuldenregeling bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.  

7. Preventie tegen Schuldenlast: Meer investeren.  
8. Summiere rechtspleging om betaling te bevelen: te verbieden in het kader van relaties tussen 

consumenten en beroepsmensen.  
9. Bescherming van de consumenten: beter toezien op de naleving van wetten en besluiten die 

consumenten beschermen. 
10. Informatie aan de consumenten: de consumenten meer informatiemogelijkheden aanbieden. 
 
Deze aanbevelingen werden breed verspreid op federaal niveau. 
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9.4. Vrouwen en schuldoverlast – Onze bijdrage tot het armoederapport 
van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn 

Om de twee jaar stelt het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn zijn verslag op over de armoede 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
 
Daarvoor verzamelt en analyseert het Observatorium statistische gegevens maar voert ook 
kwalitatieve onderzoeken uit waaraan doelgroepen, beroepsmensen, enz … actief deelnemen. 
 
De doelstelling van het armoederapport is de politici gegevens en informatie aan te bieden om hen te 
helpen maatregelen te nemen voor de strijd tegen armoede. Het verslag spreekt aanbevelingen uit, is 
breed verspreid en wordt ook in het Brussels Parlement voorgesteld en besproken 
 
In het verslag 2014 werd het thema “vrouwen in armoede” behandeld (vrouwen en 
kwetsbaarheid/vrouwen en armoede). 
 
Het Observatorium heeft een beroep gedaan op het Steunpunt om een bijdrage van ongeveer 5 
bladzijden te schrijven over vrouwen en schuldoverlast. 
 
Wij hebben besloten de getuigenissen (of uittreksels uit getuigenissen) van Brusselse vrouwen met 
schuldoverlast weer te geven: wij hebben ze over hun ervaring in schuldbemiddeling ondervraagd: 
Dankzij het vertrouwen en de getuigenissen van drie leden van de steungroep (die wij bedanken) 
hebben wij tijdens de lente onze bijdrage kunnen opstellen. 
 
Het document kan op onze website geraadpleegd worden (rubriek Federatie). 

9.5. Consumentenkrediet  

Sinds 2006 coördineert onze vereniging, in het kader van de Dag Zonder Krediet, de werkgroep die de 
aanbevelingen voorbereidt. Aanbevelingen die vervolgens door alle leden van het platform 
aanvaard worden.  
 
Naast de strijd tegen gemakkelijk krediet, legt het Platform Dag Zonder Krediet sinds enkele jaren ook 
de nadruk op andere fundamentele uitdagingen: 

1. De armoedebestrijding en in het bijzonder de verhoging van de minimumlonen en van alle 
vervangingsinkomen tot de armoedegrens; 

2. Het respect voor de menselijke waardigheid in schuldoverlastprocedures; 
3. De bescherming van de consumenten in het algemeen (en niet enkel in het kader van 

consumentenkrediet); 
4. Het belang van de ondersteuning van de preventie van en de strijd tegen schuldoverlast. 

Dit jaar focussen de aanbevelingen op de handelspraktijken en niet alleen deze in verband met krediet 
omdat sommige aankopen of contracten problematisch kunnen zijn en het risico van schuldoverlast 
versterken (hoog oplopende gsm-rekening, ondoordachte aankopen op internet, contracten met een 
fitnessclub…) 
 
De invoering van het Wetboek van Economisch Recht en van nieuwe maatregelen ter verbetering van 
de bescherming van de consument vindt het Platform zeer positief.  
 
Maar op het terrein moet het Platform niettemin vaststellen dat wetgevingen die doorgevoerd worden 
om de consumenten te beschermen en controles die gevoerd worden om de consumenten tegen 
agressieve of bedrieglijke handelspraktijken te beschermen, in nogal wat situaties met voeten wordt 
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getreden of ondoeltreffend blijkt te zijn. Het dringt erop aan dat de Federale Overheden meer 
investeert in controle van de naleving van de wetgeving. 
 
De ongepaste leurderspraktijken verbieden 
Volgens het Platform moet men de ongepaste leurderspraktijken verbieden, zowel per telefoon als per 
e-mail, en het systeem van de opt-in toe passen in elk geval. Dat wil zeggen dat de consument vooraf 
en nadrukkelijk toestemming gegeven moet hebben om reclamemails of -telefoontjes te ontvangen, 
zelfs als hij klant is bij de onderneming. Dat systeem wordt al toegepast in andere Europese landen 
(Italië, Duitsland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Letland) en ook aanbevolen door de 
Privacycommissie.  
 
Komt er geen verbod, dan moet op zijn minst de werking van de “bel mij niet Meer”-lijst en de 
Robinsonlijst verbeterd worden met name door één loket en één gecentraliseerde lijst, door betere 
informatie van de verbruikers, door de vereenvoudiging van de inschrijfprocedure en het permanent 
karakter van die inschrijving in te voeren,  enz. 
 
Meer algemeen moet men de reclamewijsheid van de consument, in het bijzonder van kinderen en 
jongeren, verhogen. Dit kan bv. door reclamewijsheid als thema te integreren in het onderwijs, door 
hieromtrent sensibiliseringscampagnes te voeren en door gerichte voorlichtings- en 
sensibiliseringscampagnes te voorzien voor ouders. 
 
Bovendien stellen de verenigingen talrijke oneerlijke verkoopspraktijken door sommige malafide 
huis-aan-huis verkopers vast. Ze geven in het bijzonder misbruiken in de energiesector aan, waarin de 
voorbeelden van oplichterijen zich ontwikkelen. Het is dringend dat de controlediensten deze 
oneerlijke, misleidende en agressieve verkoopspraktijken grondig in kaart brengen en vervolgens de 
nodige sancties uitvaardigen. 
 
 
Een betere informatie van de consument tijdens de contractuele fase  
 
Bij het ondertekenen van een contract, krijgt de consument vaak onvolledige en zelfs verkeerde 
inlichtingen. Vaak merken we dat verkopers geen enkel besef hebben over hetgeen in de 
Algemene Voorwaarden van de door hen verkochte producten/diensten vermeld staat en kunnen ze 
dus de klant niet goed inlichten. De verbruiker moet voortdurend waakzaam zijn om valstrikken te 
vermijden die zich in de details verbergen. 
 
Bovendien gebeurt het vaak dat de algemene voorwaarden niet aan de consument meegedeeld 
worden. In het beste geval, zijn ze vermeld op de website van de leverancier en zal de verbruiker ze … 
na de ondertekening kunnen lezen! 
 
Het nieuw Wetboek van Economisch Recht voorziet voortaan de verplichting om de algemene 
voorwaarden aan de verbruiker door te geven. Maar deze verplichting is slechts geldig als de 
verbruiker erom vraagt! De verenigingen menen dat de algemene voorwaarden systematisch aan alle 
verbruikers zouden meegedeeld moeten worden en dat ze een integraal onderdeel van het contract 
zouden moeten zijn.  
 
Een duidelijke taal in een gestandaardiseerde vorm 
 
Over de algemene voorwaarden beschikken vóór de ondertekening van een overeenkomst is niet 
genoeg. De consument moet ook nog zin hebben om de hele tekst te lezen en de draagwijdte ervan 
begrijpen. 
 
De algemene voorwaarden van de bij de verkoop aan consumenten betrokken sectoren (zoals 
telefonieoperators, sportclubs, verzekeringsmaatschappijen, winkelketens, …) moeten op een 
gestandaardiseerde manier per sector opgesteld worden zodat (ook) elke niet-jurist zijn rechten en 
plichten zou kunnen begrijpen. De verenigingen die actief op het terrein zijn en de 
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« ervaringsdeskundigen » zouden bij de redactie van de wettelijke informatie geraadpleegd moeten 
worden. 
 
Onwettelijke praktijken: Hoe reageren? 
 
Het platform heeft ook de verhaalmogelijkheden na een aankoop nauwkeurig bekeken 
 
Het lijkt ons van essentieel belang te waken over de zichtbaarheid van de ombudsdiensten en over de 
toegankelijkheid van die ombudsdiensten voor alle consumenten, inclusief de zwaksten. Toegang via 
het internet is niet genoeg; de zwaksten in de maatschappij moeten geholpen worden bij het 
samenstellen van hun dossier (bijv. via gedecentraliseerde permanenties in gemeenten, zoals bepaalde 
ombudsmannen al doen); 
 
De toegang tot het gerecht moet vergemakkelijkt worden voor de consumenten in moeilijkheden. Het 
zou goed zijn een eenvoudige en goedkope procedure te voorzien om de consumenten met 
schuldoverlast in staat te stellen om een beroep te doen op de vrederechter, hetzij om een 
betalingsplan te verkrijgen, hetzij om een vonnis ten gronde te verkrijgen, o.a. in geval van betwisting 
van geëiste bedragen.  
 
Op het terrein stellen de maatschappelijke werkers en de actoren van justitie vast dat een groot aantal 
mensen hun rechten niet (op tijd) hebben kunnen doen gelden, vaak met ongelukkige gevolgen. 
  
 
De aanbevelingen kan men downloaden op de website www.dagzonderkrediet.be.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dagzonderkrediet.be/
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10. PARTNERSCHAPPEN EN SAMENWERKINGEN  

In de mate dat deze partnerschappen het overleg, het werken in een netwerk en de synergiën kunnen 
verbeteren binnen de schuldbemiddelingssector of tussen verschillende sectoren die op lokaal of 
federaal niveau gemeenschappelijke bekommernissen hebben, werken wij systematisch samen met de 
volgende verenigingen:  
 
Partnerschap met het OCE en VCS 
Regelmatig worden overlegvergaderingen tussen onze drie verenigingen georganiseerd om de 
samenwerking en de projectcoördinatie tussen onze drie gewesten te verbeteren (opleidingen, 
preventie, acties t.o.v. de gerechtsdeurwaarders, politieke aanbevelingen). 
 
Zo hebben wij in 2014 een gemeenschappelijk memorandum opgesteld. 
Dit memorandum herneemt 10 aanbevelingen die in onze drie memorandums vermeld zijn. 
 
Partnerschap met de Waalse Referentiecentra, het OCE en VCS – vergaderingen over veel 
gestelde vragen 
Deze vergaderingen FAQ verenigen de Waalse referentiecentra, het OCE, de VCS en het Steunpunt 
(Sylvie Moreau). Ze hebben als doel te discussiëren en na te denken over zeer gerichte juridische 
vragen in verband met schuldoverlast. 
Iedere vergadering maakt het voorwerp van een overzicht van de vragen, van een orde van de dag en 
van een verslag. 
 
CBCS (Conseil bruxellois de coordination sociopolitique - Brusselse raad voor socio-politieke 
coördinatie) 
Wij zijn lid van de CBCS en nemen actief deel aan de coördinatievergaderingen tussen de Brusselse 
Cocof-federaties: de IFA-vergaderingen (waarbij de federaties die verbonden zijn aan «het decreet 
voor ambulante diensten” samenkomen – gezondheids- en sociale sector samen) en de IFS-
vergaderingen (waarbij uitsluitend de federaties van de sociale sector samenkomen). Zie hoofdstuk 
7.2 bovenaan. 
 
Partnerschap met de leden van het Platform Dag zonder Krediet  
Wij nemen deel aan de vergaderingen van het platform DZK, dat een twintigtal verenigingen uit het 
Noorden en het Zuiden van het land verenigt, en coördineren de werkgroep die belast is met de 
redactie van de aanbevelingen van het platform. Zie hoofdstuk 9.5 hierboven. 
 
Samenwerking met de Vereniging van Steden en Gemeenten, afdeling OCMW. 
In 2013 hebben wij samengewerkt in het kader van de redactie van ons Memorandum en het project 
rond de installatie van een software voor schuldbemiddeling binnen de door de GGC erkende diensten.  
Deze samenwerkingen duren voort. 
 
Deelname aan de redactie van het verslag van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn 
Zie hierboven hoofdstuk 9.4. 
 
Cebud (Centrum voor budget advies en onderzoek) www.cebud.be 
Wij zijn lid van de wetenschappelijke raad van CEBUD, een advies- en onderzoekscentrum dat tot doel 
heeft de financiële competenties van consumenten en professionals met betrekking tot financiële en 
consumptiegerelateerde kwesties te verbeteren.  
 
Sociale Kruidenierszaak – VZW Amphora 
 
Wij zijn lid van de raad van Beheer van de VZW Amphora, een sociale kruidenierswinkel op een 
boogscheut van onze gebouwen, die nauw samenwerkt met de dienst schuldbemiddeling van het 
OCMW van Molenbeek. 
 

http://www.cebud.be/
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Vereniging van de gerechtelijke schuldbemiddelaars 
Wij zijn lid van de vereniging van de gerechtelijke schuldbemiddelaars.  
 
Echos du crédit et du surendettement – Redactiecomité 
Wij zijn lid van het redactiecomité van Les Echos du crédit et du surendettement 
 
 
 
 

DEEL II: DE PREVENTIE VAN SCHULDOVERLAST 

1. PREVENTIE VAN SCHULDOVERLAST VOOR HET 

GROTE PUBLIEK 

Het gaat hier om primaire preventie die zich tot het “grote publiek” richt, door 
grootschalige acties waarvan gesproken wordt in verschillende media’s: televisie, 
geschreven pers, radio. 

1.1. De Dag Zonder Krediet 

De 12de Dag Zonder Krediet (DZK) vond dit jaar plaats in het hele land op zaterdag 29 november 
2014. Voor Brussel werd de “grote publiek” actie in de Nieuwstraat gecentraliseerd. 
 
Aanvankelijk was het platform Dag Zonder Krediet een initiatief van onze vereniging en de Equipes 
Populaires. Nu telt het platform 17 verenigingen uit het noorden en het zuiden van het land. Het behoudt 
zijn oorspronkelijke doelstellingen namelijk het sensibiliseren van de consumenten op de symbolische “Dag 
Zonder Krediet” (30 november 2013), tegelijk met de ontwikkeling van efficiënte pedagogische tools en de 
formulering van wetvoorstellen.  
 
 
 
 
Het platform DZK organiseert jaarlijks een dag om te wijzen op de valkuilen van gemakkelijk krediet en de 
consument te informeren teneinde hem te behoeden voor de gevaren van gemakkelijk krediet. In 2014 waren 
de dubieuze of zelfs illegale handelspraktijken ons doelwit. 

“Een geïnformeerde consument is goed. Een beschermde consument is nog beter.»  

Dat is het motto van de Dag Zonder Krediet, die tegelijkertijd werkt aan het informeren van de consument 
en ijvert voor de verbetering van de wetgeving om hen beter te beschermen.  

In 2014 vestigden de 17 organisatoren van de Dag Zonder Krediet de aandacht op het geheel van de 
handelspraktijken en niet enkel deze die verband houden met krediet. Bepaalde aankopen of aangegane 
contracten kunnen immers erg problematisch zijn en de risico’s op schuldoverlast vergroten (buitensporige 
GSM-rekening, impulsaankoop op het internet, contract in een fitnesscentrum,…).  

 

Doelstellingen van de campagne 
 Het grote publiek sensibiliseren voor de gevaren van het “gemakkelijk krediet” en voor de risico’s 

op schuldoverlast die gepaard gaan met het aangaan van schulden voor dagelijkse uitgaven; 
 Een betere bescherming van kwetsbare consumenten; 
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 Onze aanwezigheid in de openbare ruimte versterken met een grootschalige verspreiding van 
informatiebrochures op straat en in stations; 

 Perscampagne; 
 Campagne gevoerd door 17 verenigingen, gegroepeerd rond het platform “Dag Zonder Krediet”; 
 Doelpubliek: Iedereen 
 Symbool voor de campagne van 2014: een loep die de vaak onbegrijpelijke en onleesbare 

algemene voorwaarden in het licht stelt 
 Slogan = “Onderteken niet om het even wat” 

1.2. Informatie en preventie van schuldoverlast 

In 2014 nam de Dag Zonder Krediet in de verschillende gewesten verschillende vormen aan.  
 
 In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vond de voornaamste actie plaats op zaterdag 29 november 

met een stand in de Nieuwstraat en een “Flashmob” event om de aandacht van het publiek te 

trekken en het contact en de interactie met de consumenten te bevorderen.  

 
Op de stand in de Nieuwstraat werden quizkaarten uitgedeeld, gebaseerd op krasbiljetten. Op elke 

kaart stond een vraag met betrekking tot een aankoopsituatie met 3 mogelijke antwoorden om uit te 

kiezen. De “speler” werd doorverwezen naar de website “Bingoconso.be”, waar hij zijn geluk kon 

beproeven met nog meer vragen en vooral betrouwbare informatie kon vinden met de juiste 

antwoorden. De uitdeling van balpennen, tassen, folders en affiches (allemaal met vermelding van de 

website van de campagne: www.dagzonderkrediet.be), was voor de animatoren de gelegenheid met 

het publiek te praten, hun vragen te beantwoorden en hen door te verwijzen naar een bevoegde 

dienst.  

 

 De markt van Molenbeek: we hebben ook meegewerkt aan de voorbereiding van 

preventieactiviteiten die doorgingen in de week voorafgaand aan de Dag Zonder Krediet in de 

gemeente Molenbeek en tijdens de markt donderdagochtend op het gemeenteplein, in 

samenwerking met de schepen van sociale zaken, de dienst schuldbemiddeling van het OCMW en 

de vzw DMBSH (Dienst voor Maatschappelijke Begeleiding van Sociale Huurders).  

 

 De folders, krasbiljetten en affiches werden gratis uitgedeeld aan de Brusselse diensten 

schuldbemiddeling om een ruime verspreiding van de informatie binnen de diensten te 

garanderen.  

 

1.3. Videoclips  

Er werden videoclips gemaakt en op de website van de Dag Zonder Krediet gepost om het grote 
publiek te sensibiliseren aan de hand van herkenbare situaties.  
Animatoren en acteurs spelen hierin sketches die aankoopsituaties per telefoon, via internet,… 
uitbeelden.  
Het was de bedoeling om te wijzen op de gevaren van bepaalde antwoorden en keuzes die 
consumenten maken in situaties waarin er niet veel tijd is om na te denken, waarin de druk groot is.  
Verder wordt ook juridische informatie verstrekt over de rechten en plichten van de consument om 
duidelijk te maken wat we in dergelijke situaties kunnen doen.  
 
Videoclips en quiz "Oeps! Ik heb me laten vangen" over de volgende thema’s:  

http://www.journeesanscredit.be/
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"Ik heb een nieuwe GSM gekocht", "Ik heb wijn gekocht per telefoon", " Ik wou met vakantie gaan", "Ik 
heb op het internet sportschoenen besteld". 

 

1.4. Het speciale campagnedossier 

Er werd een dossier opgesteld om een meer volledige en verfijnde analyse van de aankoopsituaties 

aan te bieden. In de verschillende artikels worden concrete gevallen geanalyseerd, juridische analyses 

aangeboden en advies aan de consument verstrekt. Ten slotte bevat het dossier ook aanbevelingen om 

de consument beter in te lichten en te beschermen tegen de ongelijke machtsverhoudingen waarmee 

hij geconfronteerd wordt bij gebrek aan voldoende informatie. 

 

In dit dossier worden de verschillende stappen van een aankoop uit de doeken gedaan, met bijzondere 

aandacht voor de problematiek van telemarketing. Het gaat erom de consument te sensibiliseren, 

zowel voor het effect dat de druk van reclame op ons heeft, als voor de trucjes en details in de 

algemene voorwaarden, die vaak in een onbegrijpelijke taal zijn opgesteld. Verder wordt ook ingegaan 

op de mogelijkheden om een aankoopbeslissing terug te draaien nadat de aankoop reeds is verricht.  

 

1.5. Interpellatie van de overheid 

Het platform interpelleert ook de overheid met het oog op een betere bescherming van de consument 
en in het bijzonder van de kwetsbare consument. Elk jaar formuleert het platform daarover een reeks 
aanbevelingen die kunnen worden geraadpleegd op de website van de Dag Zonder Krediet: 
www.dagzonderkrediet.be.  
 
Het gaat meer om een preventieve actie dankzij de constructieve invloed op onderdelen van de 
wetgeving voor een betere bescherming van de consument tegen de gevaren van gemakkelijk krediet 
(met name kredietopeningen), bron van schuldoverlast. 
 
In 2014, hebben wij de aandacht getrokken op het belang alle consumenten, en in het bijzonder de 

zwaksten, te informeren via toegankelijke mediakanalen en in een duidelijke taal en ook op het belang 

de toegang tot alle verhaalmogelijkheden in geval van misbruik of bedrog te vergemakkelijken. 

 
Informatie over de leden van het Platform, het persoverzicht van de Dag Zonder Krediet, de 
activiteiten op de Dag Zonder Krediet, de ontwikkelde pedagogische tools en de publicaties kunnen 
worden geraadpleegd op de websites www.dagzonderkrediet.be en www.journeesanscredit.be. 
 

http://www.journeesanscredit.be/spip.php?article106
http://www.journeesanscredit.be/spip.php?article107
http://www.journeesanscredit.be/spip.php?article109
http://www.journeesanscredit.be/spip.php?article108
http://www.journeesanscredit.be/spip.php?article108
http://www.dagzonderkrediet.be/
http://www.journeesanscredit.be/
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2. PREVENTIE VAN SCHULDOVERLAST VOOR RISICOGROEPEN 

Hier betreft het een secundaire preventie die zich richt tot risicogroepen: jongeren, kleine inkomens, 

personen die een programma voor sociaal-professionele inschakeling doorlopen, personen die bij 

opvangtehuizen, OCMW’s of PWA’s komen aankloppen, eerste arbeidsovereenkomsten, enz. 

 

In dat kader organiseren wij de verbruikersateliers en activiteiten die zijn aangepast aan de 

eigenheid van de opdrachtgevende instellingen en doelgroep(en).  

2.1. De Verbruikersateliers  

Het Steuncentrum blijft zijn diensten inzake preventie aanbieden onder de vorm van interactieve 

workshops voor een gevarieerd publiek. Dit gebeurt op verzoek van organisaties, bedrijven, scholen of 

vzw's. Deze worden beschouwd als opdrachtgevers waarvan een vraag naar opleidingen of informatie 

uitgaat, waar wij vervolgens aan voldoen. 

 

In 2014, werd een nieuwe formule getest en goedgekeurd: personen van de « Steungroep » hebben 

gevraagd om van hun ervaring in de schuldoverlast te kunnen getuigen om zo andere personen met 

schuldoverlast te kunnen aanmoedigen maar ook waarschuwen tegenover de risico’s van de 

consumptiemaatschappij. Hun tussenkomst liet ook toe de nadruk te leggen op de risico’s en de 

gevolgen van de nieuwe vormen van sociale et economische kwetsbaarheid, evenals het bestaan van 

eigen krachten en nuttige externe hulpen.  

 

2.1.1. Analyse van het verzoek 

Wij gebruiken nog dezelfde “analyserooster” als vorig jaar voor de beoordeling van het verzoek. Dit 

vergemakkelijkt de formulering van een efficiënte samenwerking met de opdrachtgevende 

instellingen. Deze manier van werken is vaak ongebruikelijk voor hen maar levert goede resultaten 

voor de conceptie van de activiteiten, hun aanpassing aan de behoeften van het publiek en onze 

integratie in het kader van de activiteiten van de instelling. 

 

Door rekening te houden met de vragen en verwachtingen van het publiek verhoogt hun motivatie om 

deel te nemen aan de animaties. (zie evaluaties hieronder) 

2.1.2. Lijst van opdrachtgevende instellingen en doelgroepen 

a. De Netheidsschool van Net Brussel die een opleiding van 210 u. organiseert voor medewerkers die 

instaan voor de openbare netheid en die zijn aangeworven onder een startbaanovereenkomst 

(Rosetta). Onze samenwerking met deze instelling omvat de organisatie van een driedaagse 

opleiding voor een groep van ongeveer 15 arbeiders tussen 18 en 30 jaar. 
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b. Siréas asbl, een instelling voor socio-professionele inschakeling van laaggeschoolde volwassenen. 

De afdeling kantoor en de afdeling naaiwerk-confectie doen een beroep op onze 

preventieanimaties in het kader van hun programma voor permanente vorming 

Er is een regelmatig samenwerkingsverband gegroeid met deze opleidingsinstelling, waardoor het 
mogelijk wordt activiteiten over het budget in te schrijven in hun opleiding over financieel beheer.  
Met de afdeling kantoor wordt een opleiding met een budgettair rooster in Excel–formaat uitgetest. 

 
Nieuw: er werd een voorafgaandelijke promotiesessie georganiseerd met de medewerking 

van een deelneemster van de Steungroep en een professional uit de sector. De combinatie 

van concrete getuigenissen en professionele informatie, met de mogelijkheid om vragen te 

stellen, heeft een sterke positieve invloed gehad op de motivatie en de betrokkenheid van 

deelnemers tijdens de volgende sessies (zie evaluatie hieronder).  

c. Leraressen van middelbare scholen in richtingen economische wetenschappen of in TSO moeten 

les geven over budget, betalingsmiddelen, bankwezen, kredieten. In dit kader, doen ze beroep op 

ons voor pedagogische tools of om de hulp van een « deskundige » te vragen om de jongeren 

bewust te maken over het gevaar van schuldoverlast.  

d. Instituut van de Voorzienigheid in Sint-Lambrechts-Woluwe 
 

Nieuw: de getuigenis van een deelnemer van de Steungroep over de risico’s 

verbonden aan compulsieve aankopen en de verleidingskracht van reclame kon op 

veel interesse rekenen bij jongeren, die hier in alle openheid vragen over konden 

stellen (zie evaluatie hieronder).  

 
e. Convivial vzw, een vereniging voor de opvang en bijstand van vluchtelingen, heeft een beroep 

gedaan op onze tussenkomst bij de mensen die bij hen in opleiding zijn, om hen te leren met een 

budget om te gaan en hun vermogen om zich aan te passen aan de culturele gebruiken en de 

wettelijke regels in België te ontwikkelen.  

Nieuw: deze tussenkomsten hebben geleid tot de vraag om de maatschappelijk 

werkers van de organisatie te informeren en te sensibiliseren voor de “eerste hulp” 

bij schuldoverlast. 

 
f. De vzw BRAVVO voor haar buurthuis Masui en personen van buitenlandse origine die lessen Frans 

volgen.  Aan de hand van een activiteit, gericht op verschillende manieren om energie te besparen, 

werden goede gewoontes aangeleerd in geval van betalingsproblemen. Er werd informatie 

verstrekt over de "juiste handelingen" en over de hulpdiensten die in de buurt beschikbaar zijn.  

g. Onthaaltehuis “Open deur” voor alleenstaande vrouwen met / zonder kinderen. Dit evenement 

vond plaats op de zetel van de vereniging, in het kader waar het dagelijks leven van deze vrouwen 

zich afspeelt. Het oorspronkelijke doel was hen bekend te maken met het gebruik van praktische 

hulpmiddelen om hun uitgaven in te schatten en te plannen. De aanwezigheid van een 

deelneemster van de Steungroep was hierbij bevorderlijk voor de vrije uitwisseling van gedachten 

over de financiële kwetsbaarheid van alleenstaande vrouwen en over de manieren om de 

moeilijkheden van het leven het hoofd te bieden. De directe getuigenis en de wederzijdse steun 

brachten een dynamiek teweeg van discussies en interacties met wederzijdse steunbetuigingen en 

aanmoedigingen.  
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h. De vzw “La rue” te Molenbeek met haar opvolgingscomité dat gezinnen bijstaat, die wensen 

deel te nemen aan de collectieve spaaractie voor de aankoop van een onroerend goed. In het 

kader van zijn Collectieve en Solidaire Spaargroep, wilde de coördinator de families bekend 

maken met het gebruik van een budgettabel. Het ging erom de nieuwe uitgaven die verband 

houden met de aankoop van een woning in het budget te leren opnemen en te leren omgaan met 

de kosten verbonden met het eigenaarschap. Die doelstelling kon niet worden bereikt in het 

kader van een avond van 2 uur (zie evaluaties hieronder). Er werd een initiatie opgestart en er 

zal opnieuw contact worden opgenomen met de organisatie om een opvolging te verzekeren.  

2.1.3. Evaluatiemethoden 

 Kwantitatieve evaluatie 

 

Dankzij de kwantitatieve evaluatie kennen wij het aantal workshops, het aantal deelnemers, de 

gekozen thema’s alsook het aantal sessies dat binnen een zelfde instelling werden georganiseerd. 

 

 Evaluatie met de deelnemers 

Naar aanleiding van een denkoefening over de wijzen van evalueren en de relevante informatie die 

moet worden verzameld, hebben wij een nieuwe vragenlijst opgesteld die aantrekkelijker en 

gemakkelijker is om in te vullen.  

 

De vragenlijst omvat 6 vragen die moeten worden beantwoord op een schaal van 0 tot 10. Per vraag is 

ruimte voorzien voor voorbeelden en commentaar. In het laatste lege vak kunnen ideeën worden 

genoteerd voor verbeteringen.  

Hoewel wij een beoordelingsschaal gebruiken die misschien schools kan overkomen, hebben wij voor 

dat model gekozen om het aflezen en het interpreteren van de resultaten te vergemakkelijken die 

anders heel onduidelijk waren wanneer het over emoticons ging. (gezichten met glimlach of een 

pruillip). 

 

Door de evaluatie meteen, op het einde van de activiteit, te doen, kunnen we dus nuttige gegevens over 

verschillende bepalende aspecten van de activiteit verzamelen en de deelnemer vragen om nieuwe 

ideeën aan te brengen:  

 Algemene sfeer tijdens de activiteit, 

 Hoe nuttig is de activiteit voor zijn/haar dagelijkse leven, 

 Aanleren van nieuwe zaken, 

 Verandering van gewoonten naar aanleiding van de activiteit, 

 Andere interessante thema’s, 

 De kwaliteiten van de vormingswerker (dynamiek, duidelijkheid, beheersing van het onderwerp, 

luistervermogen, planning, ruimdenkendheid), 

 Ideeën om de activiteit te verbeteren 

 

 

Het was ook belangrijk voor ons om na te gaan of onze workshops wel degelijk nieuwe dingen 

aanleerden en nieuwe gedragingen teweeg brachten die in het dagelijkse leven kunnen worden 

toegepast.  
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Voortaan worden de specifieke doelstellingen en criteria van de evaluatie bepaald in samenspraak met 

de opdrachtgever tijdens de analyse van het verzoek.  

 

Naargelang de mogelijkheden kunnen twee soorten evaluaties worden uitgevoerd: onmiddellijke of 

uitgestelde evaluatie naargelang het verstandiger lijkt de meningen en ervaringen meteen na de 

activiteit te verzamelen of later, nadat de deelnemers de tijd hebben gehad om alle informatie te 

verwerken. 

 

De analyse van het verzoek met de opdrachtgever maakt het ons mogelijk een 

samenwerkingsovereenkomst te sluiten waarbij de vragende organisatie helpt met de uitgestelde 

evaluatie, dat wil zeggen na de activiteit, doordat ze contact houdt met de deelnemers. 
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2.1.4. Kwantitatieve evaluatie van de Verbruikersateliers en animaties in 2014 

Instelling Datum Thema van de workshop Deelnemers 
Maatschap.   

werkers 
Totaal 

Algemene 
evaluatie 

Net Brussel 7/01/2014 Sessie 3: Schuldbemiddeling en Gevaren van krediet  7 1 8 70 % 

Net Brussel 20/05/2014 Sessie 1 : Het budget 12 1 13 70 % 

Net Brussel 3/06/2014 Sessie 2 : De financiële wereld 12 1  13 80 % 

Net Brussel 26/06/2014 Sessie 2 : De financiële wereld 12 1 13 90 % 

Net Brussel 9/09/2014 Sessie 3: Schuldbemiddeling en Gevaren van krediet 8 1 9 80 % 

Siréas kantoor 6/03/2014 Evaluatiesessie na de 2 sessies van eind 2013 16 2 18 60 % 

Instituut van de 
Voorzienigheid 

Sint Lambrechts Woluwe  
10/03/2014 

De risico’s van schuldenoverlast: Waar moet men op 
letten? Waar kan men om hulp vragen? 

14 1 15 80 % 

Instituut van de 
Voorzienigheid 

Sint Lambrechts Woluwe 
11/03/2014 

De risico’s van schuldenoverlast: Waar moet men op 
letten? Waar kan men om hulp vragen? 

20 1 21 70 % 

BRAVVO vzw- Wijkhuis 
Masui 

27/03/2014 
Hoe begrijp ik mijn electriciteitsfactuur, let ik op mijn 

verbruik, vraag ik om hulp?  
17 1 18 90 % 

Siréas Naaiwerk 17/10/2014 Het budget 14 1 15 90 % 

Siréas Naaiwerk 7/11/2014 De risico’s van kredieten 13 2 15 80 % 

Siréas kantoor 13/11/2014 
Mijn inkomsten beter gebruiken, mijn budget beter 

beheren, hulp vragen indien nodig 
9 0 9 80 % 

Siréas kantoor 20/11/2014 
Mijn inkomsten beter gebruiken, mijn budget beter 

beheren, hulp vragen indien nodig 
9 0 9 90 % 

  
TOTAAL 163 13 176  80 % 
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2.1.5. Kwalitatieve evaluatie van de Verbruikersateliers en animaties in 2014 

Instelling Datum  
Sfeer van de 
workshops  

nuttig voor het dagelijks 
leven 

Iets bijgeleerd  
Veranderen van 

gewoontes  

Net Brussel 7/01/2014 70% 80% 70% 70% 

Siréas kantoor 6/03/2014 70% 60% 50% 50% 

Wijkhuis Masui (in het kader van de 
cursus Frans voor anderstaligen) 

27/03/2014 100% 80% 90% 100% 

Net Brussel 20/05/2014 80% 80% 80% 50% 
Net Brussel 3/06/2014 80% 80% 90% 70% 
Net Brussel 26/06/2014 80% 90% 90% 80% 
Net Brussel 9/09/2014 80% 90% 80% 70% 

Siréas Naaiwerk 17/10/2014 90% -  90% 80% 
Siréas Naaiwerk 7/11/2014 90%  - 90% 70% 
Siréas kantoor 13/11/2014 90%  - 90% 70% 
Siréas kantoor 20/11/2014 80% -  90% 90% 

 Gemiddelde 80 % 80 % 80 % 70 % 
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 Enkele opmerkingen van deelnemers 

 
 Opmerkingen over de sfeer waarin de activiteiten zich afspeelden 

 Enorm leuk, iedereen heeft deelgenomen, de meningen liepen uiteen; 

 Ik vond de activiteiten goed en alles werd in detail uitgelegd;  

 Iedereen kan op een bepaald moment in zijn of haar leven met schuldproblemen te maken 

krijgen, het is dus heel belangrijk te weten bij wie men terecht kan en wat men kan doen om er 

weer bovenop te geraken - Heel interessant; 

 Het was goed, iedereen heeft zijn zeg kunnen doen en zijn mening kunnen geven;  

 Zeer goede sfeer. Zin om te leren en begrijpen;  

 De sfeer was goed; we gingen ook uit van een concreet budget van een echt gezin. Goede 

activiteiten;  

 We kregen precies de hoeveelheid informatie die nodig was; 

 Geweldige en heel interessante animatrice;  

 Er werd goed geluisterd en iedereen nam deel; 

 Gemoedelijke sfeer-Interessant. 

 
 

 Kan dit u helpen in het dagelijks leven? Geef een voorbeeld. 

 Ja, om mijn maandelijks budget te beheren  

 Ja, om goed op te letten wanneer ik een contract onderteken 

 Eerlijk gezegd nee, en zonder pretentieus te willen zijn, heb ik mijn budget als huismoeder altijd 

weten te beheren. Ik ben het aan mijn kinderen en aan mezelf verplicht om ervoor te zorgen dat 

we niks tekort komen. 

 Wij hebben alle ontvangen informatie in de praktijk omgezet. Zoals: goed plannen, besparen op 

elektriciteit en gas, naar de maatschappelijke diensten gaan waarvan we het adres hebben 

ontvangen. 

 Op mijn leeftijd heb ik wel enige ervaring, maar je budget beheren is een must om problemen te 

voorkomen,  

 Als ik de ontvangen informatie in de praktijk omzet. Bijvoorbeeld, bij schulden naar een 

schuldenbemiddelaar stappen.  

 Ik heb dit uitgelegd aan een paar vrienden en die hebben er baat bij gehad omdat ze nu hun 

budget beter beheren door prioriteiten te stellen. 

 Ja, deze activiteiten zullen mij helpen mijn budget beter te beheren en ik ben tot het besef 

gekomen dat ik niet de enige ben met dit soort problemen. 
 
 

 Geef aan wat u precies geleerd hebt 

 Ik heb geleerd welke stappen een persoon met schuldoverlast moet ondernemen om een beroep te 

kunnen doen op schuldbemiddeling, om geholpen te worden door iemand anders; 

 Ja, om mijn huishouden goed te beheren (facturen, huur, voeding, enz.) 

 Ja, ik heb geleerd om mijn budget zodanig te beheren dat ik de maand zonder geldzorgen 

doorkom; 

 Ja, ik heb geleerd dat er diensten schuldbemiddeling bestaan die ons helpen met de 

administratieve procedures om schulden af te betalen zonder dat dit ons hoeft te ruïneren; zonder 

in de angst en de schuldoverlast te leven;  
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 Het was interessant want dit zijn belangrijke zaken waarvan iedereen op de hoogte zou moeten 

zijn; 

 Ja, ik heb geleerd om kleine hoeveelheden te kopen om te vermijden dat producten op de 

vervaldatum komen en dan weggegooid moeten worden, want dat is verspilling; 

 Ja, ik wist niet dat er een cel schuldenbemiddeling bestond. 

 
 

 Wat zou u precies veranderen? 

 Nee, zoals gezegd ga ik mijn gewoontes niet veranderen omdat ik mijn budget al kan beheren; 

 Misschien beter opletten wat betreft verspilling van water en elektriciteit; 

 Ik heb de gewoonte om onbelangrijke dingen te kopen, veranderd; 

 Proberen mijn budget nog beter te beheren om schulden te vermijden; 

 Ja, ik heb veranderingen aangebracht in mijn manier van leven en stel nu prioriteiten bij het 

beheer van mijn maandbudget;  

 Ja, de manier waarop ik boodschappen doe, ik heb een beroep gedaan op een schuldbemiddelaar;  

 Ik heb een budget opgesteld en ik probeer een klein bedrag opzij te zetten voor onvoorziene 

omstandigheden omdat ik 3 kinderen heb; 

 Ja, ik stel prioriteiten wanneer ik mijn beschikbaar budget verdeel. 

 
 
 

 Datum Tevredenheid  voor de dag  

Instituut van de Voorzienigheid 
Sint Lambrechts Woluwe 

10/03/2014 8 

Instituut van de Voorzienigheid 
Sint Lambrechts Woluwe 

11/03/2014 7 

 
 
Enkele opmerkingen van deelnemers 

 

Wat ik heb geleerd 

 

 Ik heb geleerd dat geld geen speelgoed is (dat je niet met geld speelt), dat je op je uitgaven moet 

letten. 

 Ik heb geleerd dat je op vele manieren diep in de schulden kan geraken en ook hoe je 

schuldoverlast vermijdt. 

 Dat ik niet zomaar geld moet uitgeven zonder rekening te houden met hoeveel geld ik heb. 

 Ja, om niet zomaar alles te kopen, ook al is het cool en om niet in het rood te gaan. 

 Om niet te veel uit te geven, om goed op te letten. 

 Wij letten vroeger nooit echt op onze uitgaven; dat je ook in meerdere keren kan betalen. 

 Ja, dat de bank ons kredieten kan verlenen van 30.000,00 € 

 Dat er schuldbemiddelaars bestaan. Dat we erg goed op onze uitgaven moeten letten. 

 Het is moeilijk om uit een situatie van schuldoverlast te geraken eenmaal je daarin beland bent. Je 

kan een beroep doen op schuldbemiddelaars. 

 Ik heb begrepen dat je op je hoede moet zijn in het dagelijks leven en dat je geen rekeningen of 

kredieten moet openen om geld uit te geven dat je niet hebt. 

 Dat je erg voorzichtig moet zijn. 

 Om voorzichtig te zijn en geen kredieten aan te gaan. Gemakkelijk geld is niet interessant. 
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 Dat het heel belangrijk is om schulden te voorkomen. Zich niet laten verleiden door het 

kredietaanbod van banken, winkels, ... 

 Dat het gemakkelijk is om een krediet aan te gaan, maar moeilijk om het terug te betalen. 

Schuldbemiddeling. Dat je al snel veel schulden opbouwt. 

 Wat schuldoverlast is en hoe we in de schulden vallen. 

 De verschillende aspecten van wat het betekent om schulden te hebben. 

 De gevaren, het feit dat je uitgaven moet schrappen om je budget in evenwicht te houden. 

 Opletten hoe je je budget goed beheert. 

 Ik heb geleerd dat het belangrijk is om je budget te beheren, en dat het een goede zaak is om dit te 

doen omdat men anders het risico loopt om geld te moeten lenen en zo in een situatie van 

schuldoverlast terechtkomt. 

 Veel interessante dingen. 

 Wat schuldoverlast is en wat er kan gebeuren wanneer je je rekeningen niet betaalt. 

 Dat wij onze schulden te boven kunnen komen. 

 Om niet al je geld uit te geven. Wat schuldoverlast is. 

 Dat je niet te veel moet uitgeven. 

 Ik heb dingen geleerd die ik vroeger niet begreep. De verschillende manieren om schuldoverlast te 

vermijden en hoe je in zo'n situatie terechtkomt. 

 

 
 
 

  

Wat zeer interessant was 

 Dat iemand is komen praten over hoe het was toen hij diep in de schulden zat. 

 De getuigenis van de mijnheer omdat dit aantoonde dan men snel in een situatie van 

schuldoverlast kan terechtkomen. De uiteenzetting was ook interessant. 

 Dat er hulp is als je in de schulden zit en dat we graag ons geld beter zouden willen beheren. 

 

 

Wat weinig interessant was 

 Ik vond alles interessant. 

 De bespreking over de deurwaarders. 

 
 
 
 
 Evaluatie met de opdrachtgevende instellingen  

 
In de mate van het mogelijke nemen wij, na de animatie, opnieuw contact met de opdrachtgevende 

instellingen om de balans te maken over onze samenwerking en haar invloed op de vorming van de 

deelnemers.  
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3. ONDERSTEUNING VAN PROFESSIONALS DIE PROJECTEN TER PREVENTIE VAN 

SCHULDOVERLAST WILLEN OPSTARTEN  

3.1. Opleidingen 

Het onderwerp preventie komt op verschillende momenten in ons opleidingsprogramma aan bod: 

3.1.1 In de basisopleiding 

Er wordt een halve dag besteed aan de voorstelling van projecten en acties die het Steunpunt uitwerkt 

en voert met betrekking tot preventie. Omdat deze voorstelling aan het begin van het programma 

plaatsvindt, hebben wij het ingepast in het onderdeel "methodologie". De werkhypothese is de 

volgende: de methoden die in het kader van preventie worden gebruikt, kunnen de schuldbemiddeling 

instrumenten en manieren van aanpakken leveren die het werk met de persoon in schuldbemiddeling 

vergemakkelijken. 

 

Een lange groepsoefening is besteden aan de vergelijkingen tussen het beeld dat de verschillende 

schuldbemiddelaars hebben over preventie: waarover gaat het? wat houdt het in? enz… Vaak  gaat het 

erom de aandacht te vestigen op het feit dat preventie niet alleen het doorgeven van juiste informatie 

inhoudt.  

 

Naast informatie over de verbruikersateliers, de Dag Zonder Krediet en de inhoud van de bibliotheek, 

bieden wij de deelnemers ook aan om kennis te maken met het spel "Het Poen”, een tool die helpt om 

een budget uit te werken met de actieve medewerking van de deelnemers. Deze oefening leidt tot 

discussies, botsingen tussen verschillende meningen, vragen over benaderingswijzen van 

laaggeschoolde deelnemers, van personen in grote moeilijkheden of die niet vertrouwd zijn met 

administratieve documenten, ... Ook vragen rond waarden en prioriteiten worden besproken. Zo wordt 

uitgelegd dat een budgettair rooster cultureel gecodeerd is, een abstract instrument is en dat het 

belangrijk is de achtergrond van de waarden van de persoon te achterhalen om een betere 

samenwerking te bekomen met eerbied voor zijn waardigheid 

 

3.1.2. In de programma's voor permanente vorming 

Deze opleidingen hebben tot doel de schuldbemiddelaars die projecten ter preventie van 

schuldoverlast gaan opstarten of al hebben opgestart, tools aan te reiken, te helpen en op te leiden. 

 

Het gaat ofwel over werkgroepen gebaseerd op een interactief dialoog tussen beroepsmensen en op 

een uitwisseling van methodes op basis van hun ervaring, ofwel over opleidingen gegeven door een 

deskundige uit een bepaalde sector. 

 

In 2014 hebben wij het volgende georganiseerd: 

 

a. 5 werkgroepen voor de uitwisseling van “goede praktijen” – gebaseerd op thema’s van het 

budget en financiën. De pedagogische methode is: “iedereen brengt zijn vragen, zijn geslaagde of 
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mislukte ervaringen, zijn pedagogische tools mee. Samen proberen wij dan aangepaste en 

efficiënte oplossingen voor ons publiek te vinden”. 

 

    
i. Sessie 1: Hoe kan men het gebruik van een budgetrooster vergemakkelijken om er een 

gewoonte van te maken? 

ii. Sessie 2: Hoe kan men slimme aankopen in de warenhuizen aanmoedigen ondanks de 

publiciteit? 

iii. Sessie 3: Hoe kan men op verschillende punten van het budget besparen? 

iv. Sessie 4: Hoe lees je gemakkelijk facturen en andere administratieve documenten? 

v. Sessie 5: Hoe kan men het ordenen en de behandeling van belangrijke documenten 

aanmoedigen? 

 
 
b. Een opleiding "Techniques d’animation de groupes" (Technieken voor groepsanimatie)  om 

toekomstige animatoren voor te bereiden op situaties van wederzijdse interactie en beïnvloeding 

binnen een groep zodat zij hierop kunnen inspelen en gebruik van kunnen maken. 

c. Een opleiding "Comment découvrir les valeurs d’une personne pour l’aider à établir un 

budget réaliste ?" (Hoe ontdekken wat voor iemand belangrijk is, om hem/haar te helpen een  

realistisch budget op te stellen?) om de aandacht van professionals te vestigen op de rol en de 

betekenis van waarden die schuilgaan achter de berekening van een budget. Aan de hand van 

voorbeelden werd aangetoond hoe je met een persoon van gedachten kan wisselen over zijn 

waarden, terwijl je tegelijkertijd zijn keuzes respecteert.  

d. Een opleiding rond het thema "La dette dans tous ses états" (Schuld in alle staten) om de macro-

economische dimensie van schulden te belichten, alsook de werking van banken als "producenten" 

van financiële waarde. 

e. Een opleiding "Apprendre à apprendre" (Leren leren) om de toekomstige animatoren te laten 

nadenken over de pedagogische werkmethodes die zij aanwenden met volwassenen en hen de 

mogelijkheid bieden om met verschillende opties te experimenteren om inzicht te verkrijgen in de 

doeltreffendheid van elke methode. Op het einde van de opleiding ontvingen de deelnemers de 

bijgewerkte pedagogische koffer "Sesam, open mij". 

f. Een opleidingsdag "Sesam, ouvre-moi, la nouvelle mouture!"(Sesam, open mij, nieuwe versie!) 

om vertrouwd te raken aan het gebruik van de bijgewerkte pedagogische koffer. Na de opleiding 

" Apprendre à apprendre" werd een dag gewijd aan de bespreking van de inhoud en de 

pedagogische filosofie van de koffer, aan de hand van simulaties en oefeningen. 

g. Twee rondetafelgespreken over preventie :  

i. « Rondetafelgesprek voor de energieadviseurs »: ontmoeting met de 

preventieanimators in energie met betrekking tot hun pedagogische tools, 

informatiedragers en « gelukte » pedagogische praktijken met als doel deze « goede 

praktijken » uit te wisselen en betere te coördineren op het terrein; 
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ii.  « De effecten van actieve luisterhouding en psychosociale begeleiding van 

personen met schuldoverlast »: ontmoeting met een schuldbemiddelaarster en 

een psychologe van het team van de “GAS-Groupe Action Surendettement” 

(Referentiecentrum van de provincie Luxemburg) over hun proefproject van 

multidisciplinaire aanpak van relationele– en psychologische problemen van 

personen met schuldoverlast. 

 
Voor de evaluaties van deze opleidingen en activiteiten, zie deel 1, hoofdstuk 3 hierboven. 

 

3.2. Methodologische ondersteuning à la carte 

Wij staan ter beschikking van de professionals en de diensten om hulp te bieden bij het opzetten van 

preventieacties door samen met hen hun middelen en doelstellingen te analyseren, hen onze tools en 

hulpmiddelen ter beschikking te stellen, hen op verschillende manieren in hun project te begeleiden.  

 

Tijdens voorbereidende onderhouden wordt een voorafgaande analyse van de projecten ontwikkeld. 

Daarna worden hen aangepaste ondersteuning voorgesteld.  

 

Indien nodig, werd een follow-up verzekerd door regelmatige afspraken om de situatie te bekijken en 

eventuele aanpassingen voor te stellen. 

 

Meerdere diensten hebben zo een beroep gedaan op onze methodologische ondersteuning voor 

professionals: 

 De dienst Sociale Zaken van de gemeente Molenbeek voor zijn deelneming aan de 

sensibiliseringactiviteiten gedurende de week vóór de Dag zonder Krediet;  

 

 De Plaatselijke werkgelegenheids-en opleidingsagentschap van Anderlecht voor de reorientatie 

van zijn activiteiten voor jongeren door er de preventie tegen schuldoverlast in te voorzien;  

 De dienst thuishulp ADK van Sint-Agatha-Berchem; 

 

 La Maison de la Famille van Sint-Joost-Ten-Node en zijn nieuwe dienst voor budgettaire 

begeleiding en preventieactiviteiten in groepsverband.  

 De dienst schuldbemiddeling van het OCMW van Molenbeek voor zijn groepsproject in het kader 

van het ESF. 

 

 De CIRé et zijn team die zorgt voor de begeleiding in collectieve spaaracties voor de aankoop van 

een woning;  

 
 De verantwoordelijke van de zelfhulpgroep die door de Werkcentrale van de Stad Brussel 

ontwikkelde werd. 

Verschillende stagiairs maatschappelijke werksters hebben een beroep gedaan op onze diensten in het 
kader van hun eindwerk over preventie (OCMW van Moeskroen, CGSA Wolu-Services). 
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3.3. Preventietools ter beschikking van de professionals 

3.3.1. Nieuwsbrief  

Via de nieuwsbrief kunnen wij informatie met betrekking tot preventie en de tools die ons relevant 
lijken op grote schaal verspreiden. 

3.3.2. Website 

De nieuwe website heeft toegelaten, door artikelen en foto ’s, de aandacht te vestigen op spelen en 
pedagogische instrumenten die in onze mediatheek kunnen uitgeleend worden. 

4. PREVENTIE VAN SCHULDOVERLAST VOOR PERSONEN IN 

SCHULDBEMIDDELING OF HOE ER WEER BOVENOP RAKEN ZONDER TE 

HERVALLEN? 

Hier gaat het om tertiaire preventie. De projecten zijn gericht op een doelgroep die al in 

schuldbemiddeling is en hebben tot doel om in groep ervaringen uit te wisselen, in een gezellig kader 

waar personen die met dezelfde problemen te maken hebben hun verhaal kwijt kunnen. 

 

Op individueel niveau gaat de schuldbemiddelaar de persoon die te maken heeft met schuldoverlast 

begeleiden bij het beheer van zijn budget.  

Op groepsniveau gaat het o.a. om het nieuw “Steungroep”-project. 

4.1. Collectieve informatiesessies voor personen die een procedure tot 
collectieve schuldregeling willen opstarten 

Deze sessies worden aangeboden aan alle personen die overwegen om een verzoek tot collectieve 
schuldenregeling in te dienen en aan verzoekers die nog aan het begin van de procedure staan 
(bijvoorbeeld: personen van wie het verzoek net toelaatbaar is verklaard). 
 
Het doel is ervoor te zorgen dat deze personen zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de 
gevolgen van een verzoek tot collectieve schuldenregeling. 
 
 
De grote nieuwigheid in 2014 is de samenwerking met leden van de steungroep die zijn komen 
getuigen van hun ervaring in collectieve schuldenregeling tijdens deze collectieve informatiesessies. 
Deze infosessies geven ons ook de gelegenheid om de steungroep voor te stellen als plaats van 
wederzijdse ondersteuning om de vele moeilijkheden en teleurstellingen aan te kunnen.  
 
Voor het kwantitatieve aspect en de evaluatie van deze infosessies, zie deel 1, hoofdstuk 3 
 
 

4.2. Steungroep voor personen met schuldoverlast 
De Steungroep werd bedacht en opgericht in 2013 met een groep van 10 à 15 personen in 

schuldbemiddeling en kwam in de loop van 2014 regelmatig bijeen. 
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Dankzij dit pilootproject konden we enerzijds steun bieden aan personen in moeilijkheden in een 

situatie van schuldbemiddeling, en anderzijds een andere kijk ontwikkelen op het beroep en op onze 

preventietaak. 

4.2.1. Van januari tot juni 2014  

Dankzij gemiddeld 2 vergaderingen per maand werd een ware groepsgeest gecreëerd tussen 11 en 13 
personen die trouw elke vergadering bijwonen, 3 à 4 personen die in contact blijven maar soms 
afwezig zijn om dwingende redenen (gezondheid, werk) en 4 à 5 personen die zich laten 
verontschuldigen, maar met wie contact wordt gehouden. 
 
De leden van de Groep willen in de eerste plaats de moeilijkheden die zij in hun dagelijks leven 
ondervinden kenbaar maken, en de publieke verantwoordelijken en de professionals hierover 
aanspreken. Nadat de agenda in onderling overleg was vastgelegd, werd contact opgenomen met 
politieke mandatarissen en minnelijke en gerechtelijke schuldbemiddelaars met het oog op een 
ontmoeting. Brussels volksvertegenwoordigster mevrouw Carla Dejonghe, mevrouw de minister 
Evelyne Huytebroeck, de heer Michel Colson en mevrouw Zoé Genot hebben eerst naar de groepsleden 
geluisterd en hebben vervolgens het woord genomen om hun politieke familie voor te stellen en hun 
bezorgdheid over de ontwikkeling van de maatschappelijke hulp te delen. Vier begeleidsters van 
personen in minnelijke regeling en één gerechtelijke bemiddelaar hebben de vragen van de leden 
beantwoordt en heel nuttige uitleg gegeven, die het beeld dat de meesten hadden van de rol van de 
bemiddelaar en de advocaat heeft verduidelijkt. 
 
De komst in de groep van een regisseur die zelf met schuldoverlast kampte, bracht een nieuwe 
dynamiek van creatieve expressie en improvisatie. Theater-, improvisatie- en ademhalingsworkshops 
werden afgewisseld met vergaderingen, waarbij ieder zijn beleving en ervaringen vrij kon uitdrukken 
en nuttige uitwisselingen van informatie tot stand kwamen. 
 
De Groep heeft ook deelgenomen aan een sessie van de "Clinique de la concertation", georganiseerd op 
initiatief van M. in de lokalen van de vzw Télé-Service. De sessie werd bijgewoond door de 
groepsleden en door professionals die, hetzij rechtstreeks betrokken waren bij de groep, hetzij 
gewend waren aan deze werkwijze. Door deze analyseactiviteit kon een dynamisch schema worden 
ontwikkeld van het socio-genogram van de betrokken organisaties, privé-personen en professionals 
waar deze groep een beroep op doet.  
 
In dit stadium van zijn ontwikkeling heeft de steungroep verschillende zaken te bieden:  

 Deugddoende momenten waarbij de leden elkaar onderling helpen, ontwikkeling van 

vriendschapsbanden; 

 Kleine geneugten delen, zoals bijvoorbeeld zelfmassage en gezamenlijke massage;  

 Praten over de problemen en moeilijkheden van het dagelijks leven en samen bekijken hoe 

men de moeilijke maar noodzakelijke stappen kan zetten om hieraan het hoofd te bieden; 

 Zich uitdrukken en kennis nemen van het standpunt van anderen, met respect voor de 

verschillende meningen; 

 Het eigen gedrag en de persoonlijke waarden in vraag leren stellen, waar anderen bij zijn; 

 Het woord leren nemen in een groep, leren luisteren naar de anderen en een zekere mate van 

zelfreflectie ontwikkelen; 

 Durven praten en vragen stellen aan de bemiddelaars en politieke verantwoordelijken, door 

schaamte en een gebrek aan zelfvertrouwen te overwinnen; 
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 Een dynamiek van onderlinge interactie uitlokken, van het type: “geven - nemen”. 

 

Resultaten: het gevoel tot een specifieke groep te behoren wordt beetje bij beetje opgebouwd. Samen 

met een hervonden persoonlijke waardigheid, komt ook het vermogen om vrijuit over zichzelf te 

praten, om naar anderen te luisteren en personen aan te spreken die niet tot de nieuwe groep 

behoren. Dit stelt de vraag naar de zichtbaarheid van de groep voor de buitenwereld, in de wereld van 

de schuldenbemiddeling en in de ruimere maatschappij.  

4.2.2. Van juli tot december 2014 

Tijdens de bijeenkomsten in juli en augustus werden de informele discussies verder gezet en werd 

vooral een theatersketch uitgewerkt. Een van de deelneemsters organiseerde thuis een creatieve 

workshop naaien en breien. Meerdere leden namen ook het initiatief om samen te komen buiten de 

Steungroep om (bv.: een verjaardagsfeest waarbij geschenken werden uitgedeeld, die de leden op de 

rommelmarkt hadden gevonden). 

Dankzij de groep weten de leden de waarde van geld te relativeren en gaan ze voor een ander soort 

geschenken op basis van gedeelde waarden. Het ruilen van voedingswaren uit voedselpakketten of 

andere verbruiksgoederen zorgt voor een nieuwe relationele dynamiek binnen de groep. 

 

De groep heeft ook meegewerkt aan verscheidene projecten van het Steunpunt of andere 

maatschappelijke partners: 

 

 in het kader van onze bijdrage aan het armoederapport “vrouwen en schuldoverlast” 

uitgegeven door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, via de getuigenissen van 

meerdere groepsleden, 

 in het kader van de analyse en de aanbevelingen over de samenstelling van voedselpakketten 

door de FBMD (Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten), via het 

verzamelen van verschillende meningen en verbeterideeën, 

 in het kader van de wedstrijd voor sociale innovatie, georganiseerd door het Brussels Forum 

Armoedebestrijding, is de Steungroep in de prijzen gevallen en kreeg een van de groepsleden 

de gelegenheid om het project te komen uitleggen tijdens de speed-meeting van 17 oktober in 

het Théâtre national.  

 

Deze verschillende bijdragen vormen een belangrijke stap naar de herwaardering toe van de negatieve 

sociale ervaringen van de groepsleden.  

 

Dankzij de steun van de groep krijgen de leden een andere kijk op geld en de maatschappelijke waarde 

die eraan wordt toegekend. Zij leren voor zichzelf opkomen en hun ervaring te gebruiken om 

maatschappelijke en politieke verbeteringen te eisen.  

 

De samenhang van de groep en de contacten tussen de leden werden versterkt dankzij de aanmaak 

van een Facebookpagina, gewijd aan de groep. Deze pagina dient enerzijds om het contact te 

onderhouden tussen de vergaderingen door, en op de hoogte te blijven van interessante 

gebeurtenissen en, anderzijds, om van gedachten te wisselen over bepaalde thema’s uit de actualiteit.  
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4.2.3. Evaluatie van de impact op de deelnemers – mei 2014 

De groepsanimator heeft een kwalitatieve evaluatie gemaakt aan de hand van een boomstructuur met 

mannetjes die in verschillende houdingen zijn afgebeeld op verschillende plaatsen in de boom, als 

visuele en expressieve ondersteuning.  

 

De volgende vragen werden gesteld: 

 
1. Waar stond ik vóór ik in de groep terecht kwam? 

2. Waar sta ik vandaag? 

 

Wat opvalt bij de antwoorden op deze twee vragen, is de overgang van een gebukte of liggende, 
onzekere houding naar een rechtopstaande houding of een beweging naar boven toe of steunend op 
een tak. Op het vlak van de gevoelens of emoties, komen vooral de glimlach, de opluchting en het 
gevoel dat “het beter gaat” naar boven in de ervaring van de groep. 

3. Waar wil ik terechtkomen en hoe kan de groep mij daarbij helpen? 

 

Samengevat, kunnen we volgende voorstellen onthouden: 

 Feestelijke en gezellige momenten organiseren, 

 Leren voor zichzelf te zorgen en zijn emoties te bedwingen,  

 Zich laten begeleiden door een ander groepslid wanneer moeilijke stappen moeten ondernomen 

worden,  

 Het voortbestaan van de groep garanderen en de groep openstellen voor andere personen met 

financiële moeilijkheden, 

 Een lijst met nuttige adressen opstellen en delen, 

 De buitenwereld op de hoogte brengen om duidelijk te maken wat het betekent om in de schulden 

te zitten + politici laten weten wat ze kunnen doen om de zaken te veranderen, 

 Inspanningen leveren opdat de maatschappelijke diensten ons meer zouden gaan respecteren, 

 Meewerken aan preventie, 

 Samen uitstapjes doen met cultureel verrijkende activiteiten. 

 
Bij de uitwerking en planning van de projecten en activiteiten van de groep werd dus uitgegaan van 
deze antwoorden. 

4.2.4. Algemene balans en vooruitzichten 

De Steungroep heeft in de loop van 2014 een hele ontwikkeling doorgemaakt en heeft langzaamaan 

een zichtbare plaats verworven in de sector van de armoedebestrijding en bij 

onderhandelingspartners zoals professionals uit de schuldbemiddeling en politieke 

verantwoordelijken. 

 

De groep heeft een aantal toekomstprojecten geselecteerd na de balans te hebben opgemaakt van de 

geboekte vooruitgang. 

 

Via zijn luister- en ondersteuningsmethodes heeft de animator ervoor geopteerd om iets van onderuit 

op gang te brengen, eerder dan van bovenaf projecten op te leggen. Deze personen zijn immers geen 
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professionals en we moeten rekening houden met de onzekerheden en de kwetsbaarheid van hun 

maatschappelijke en financiële situatie.  

 

De Preventiegroep en het Steunpunt blijven garant staan voor de opvolging en de voortzetting van 

deze pilootervaring, binnen de grenzen van een budget dat uitsluitend uit eigen middelen bestaat.  

 

Er wordt regelmatig geëvalueerd tijdens de vergaderingen van de Preventiegroep, dat wil zeggen één 

keer per maand.  

 

Er wordt regelmatig informatie verstrekt over het bestaan van de Steungroep tijdens de publieke 

informatiesessies over de collectieve schuldenregeling. Het wordt steeds belangrijker om deze 

specifieke methodologische aanpak zoveel mogelijk te formaliseren, omdat ze zich onderscheidt van 

zowel verbruikersateliers, als steungroepen georganiseerd in het Waals gewest en begeleid door 

maatschappelijk werkers van het OCMW.  

De uitwerking van een methodologische gids en een opleiding voor preventieanimatoren wordt 

overwogen, om het professionalisme in de sector verder te ondersteunen en te versterken.  
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DEEL III BIJLAGEN 

Bijlage 1: Programma opleidingen 2014-2015 

Bijlage 2 : Evaluatie van de opleidingen 

 

 

 

 

 
 
 
  
 


