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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 2014 tot augustus 2015 ( academisch jaar 2014-2015)  
 en deze van september 2015 tot augustus 2016 (academisch jaar 2015-2016). 

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 kregen:  

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. 
 
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;  
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Gilles Bruneau 
Jurist VT 

g.bruneau@mediationdedettes.be 

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  

1.3. Het team 

Er zijn geen veranderingen in het basisteam sinds 2011.  
Sinds september 2014 hebben wij, dankzij de subsidiering van de diensten schuldbemiddeling 
die erkend zijn door de COCOF, een voltijds jurist kunnen aanwerven voor de ondersteuning van 
deze diensten. In augustus 2015, hebben wij, in het kader van een preventieproject tegen 
schuldoverlast en dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds, een maatschappelijk werker 
4/5 VT kunnen aanwerven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Denise Douin 
projectmanager preventie schuldoverlast 4/5 

VT 
d.douin@mediationdedettes.be 

mailto:bonnier@steunpuntschuldbemiddeling.be
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2. DE DIENSTEN SCHULDBEMIDDELING IN BRUSSEL - INVENTARIS 

2.1. De nieuwe erkenningsaanvragen 

In 2015 werd geen nieuwe erkenning verleend. 
 
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 erkend door de COCOF.  
 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. 

2.2. Aantal werkers 

Voor verdere inlichtingen, zie onderstaande tabel 
 
Opgelet: Deze cijfers worden ons door de diensten schuldbemiddeling meegedeeld bij een in 
juni/juli georganiseerd onderzoek en kunnen snel schommelen.  
 
Volgens onze laatste telling begin september 2015 werkten er 113 voltijdsequivalenten in de 
diensten schuldbemiddeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Het gaat om 185 personen, waarvan 125 schuldbemiddelaars (meestal maatschappelijke 
werkers), 12 juristen en 30 administratieve agenten die in de erkende diensten 
schuldbemiddeling werken: 
 
 158 mensen werken in de door de GGC erkende diensten schuldbemiddeling. (waarvan 128 

in OCMW’S) 
 20 mensen werken in de door de COCOF erkende diensten schuldbemiddeling (waarvan 3 

vrijwilligers). 
 5 mensen werken in de door de Vlaamse Gemeenschap erkende dienst schuldbemiddeling  
 Slechts 2 mensen zijn uitsluitend toegewezen aan de ontwikkeling van preventieprojecten 

2.3. Schuldbemiddeling en Energiecellen binnen de OCMW’S 

Voor verdere inlichtingen, zie onderstaande tabel 
 
Buiten de schuldbemiddeling stelt men ook vast dat meer en meer OCMW’s een aparte 
energiecel opgericht hebben. 92 mensen werken uitsluitend in deze diensten (waarvan 11 
schuldbemiddelaars, 39 energieadviseurs, 5 technici en 12 administratieve bedienden). 
 
 14 OCMW’ s hebben een aparte Energiecel opgericht.  
 6 OCMW’ s hebben die opdracht toegevoegd bij de dienst schuldbemiddeling.  
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 3 OCMW’s laten de lijsten beheren door de sociale dienst: Sint-Pieters-Woluwe, Sint-
Lambrechts-Woluwe en Ganshoren. Voor deze laatste, hebben wij geen informatie over het 
aantal werkers.  
 



~ 10 ~ 

Instelling Erkenning 
Voltijds 
equival

ent 

Jurist 
(Aantal 

personen) 

Schuldbemid
delaar 
(Aantal 

personen) 

Coördinator (zonder 
dossier 

schuldbemiddeling) 
Aantal personen 

Administratief 
(Aantal 

personen ) 

Preventie 
animator 
(zonder 
dossiers 

schuldbemid 
deling) 

Gerechteli
jke 

schuldbe
middelaar 

Preventie  Totaal 

ARMÉE DU SALUT ASBL - LEGER DE HEILS vzw GGC 4 1  4 0 1 0 JA JA 6 

BRUXELLES LAÏQUE vzw COCOF 1 0,17 2 0 0 0 NEE NEE 2,17 

CAFA VZW - OCMW VAN SINT-GILLIS GGC 5,6 1 5 1 1 0 NEE JA 8 

CASG WOLU-SERVICE VZW COCOF 0 0,17 1 0 0 0 NEE JA 1,17 

CAW Brussel VGC 1,7 1 3 1 0 1 NEE JA 5 

CENTRUM VOOR SOCIALE OPVANG E. H. FROIDURE vzw GGC 2,5 1 2 1 0 0 NEE NEE 4 

PROTESTANTS SOCIAAL CENTRUM COCOF 2,5 0 3 0 0 0 NEE NEE 3 

GEMEENTE SCHAARBEEK – RePR GGC 1 1 1 0 0 0 NEE NEE 2 

OCMW ANDERLECHT gegevens 2014 niet bijgewerkt GGC  0 5 0 1 0 NEE JA 6 

OCMW OUDERGEM GGC 2,5 0 3 1 0 0 NEE JA 4 

OCMW  SINT-AGATHA-BERCHEM GGC 2 0 2 1 0 0 JA JA 3 

OCMW BRUSSEL GGC 11 1 14 0 8 0 JA JA 23 

OCMW ETTERBEEK GGC 7,1 1 5 0 2 0 NEE JA 8 

OCMW VORST GGC 3 0 4 0 1 0 NEE NEE 5 

OCMW ELSENE GGC 7 1 5 1 4 0 NEE JA 11 

OCMW JETTE GGC 4 0 3 1 0 0 NEE JA 4 

OCMW KOEKELBERG GGC 2 0 2 0 0 0 NEE JA 2 

OCMW SINT JANS MOLENBEEK GGC 9,07 0 11 2 3 0 NEE JA 16 

OCMW SINT-JOSSE-TEN-NOODE GGC 2 0 2 1 0 0 NEE JA 3 

OCMW SCHAARBEEK    GGC 8 0 6 0 3 0 JA JA 9 

OCMW UKKEL   GGC 5 0 5 0 0 0 JA JA 5 

OCMW  WATERMAAL-BOSVOORDE GGC 4 0 4 0 0 0 NEE JA 4 

OCMW SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE GGC 3,25 1 3 0 0 0 NEE NEE 4 

OCMW SINT-PIETERS-WOLUWE GGC 1 0 1 0 1 0 NEE NEE 2 

ESPACE SOCIAL TÉLÉ-SERVICE VZW GGC 3,1 0,17 5 0 1 0 JA NEE 6,17 

FREE CLINIC VZW COCOF 1 ,5 0,17 2 0 0 0 JA NEE 2,17 

DE NIEUWE  150 VZW GGC 3 0 3 1 0 0 NEE JA 4 

SOCIAAL HUIS VZW – OCMW EVERE GGC 3 1 4 1 1 0 NEE NEE 6 

CENTRALE DIENST VOOR SOCIALE EN CULTURELE 
ACTIE VAN HET MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING - 
CDSCA 

GGC 3 1 2 0 0 0 NEE NEE 3 

DIENST WERK VOOR SOCIALE WEDERAANPASSING  GGC 2 0 4 1 0 0 NEE NEE 7 

PLANNING FAMILIAL LEMAN VZW COCOF 1,25 0,17 2 1 0 0 NEE NEE 3,17 

D.M.B.S.H. vzw GGC 6 0 4 1 1 0 NEE JA 6 

SERVICE SOCIAL JUIF vzw COCOF 1 0,17 3 1 2 0 NEE NEE 6,17 

Totaal   113 12 125 16 30 2 
  

185 
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Coördinator 

Maatschap
pelijke 
werker  

EnergieA
dviseur  

Technici  
Administratief 

Energiecel 

Schuldbemid-
delaars 

gespecialiseer
d in energie  

Totaal  

 Energie: wie beheert de energielijsten? 

De DSB  
De 

sociale 
dienst 

Een 
gespecialiseer

de dienst 
(energiecel) 

CAFA VZW - OCMW VAN SINT-GILLIS 
 

0 2 0 1 5 8 JA 
 

JA 
OCMW ANDERLECHT (gegevens 2014) 

  
6 0 1 

 
7 

  
JA 

OCMW OUDERGEM 
  

1 0 0 1 2 
  

JA 
OCMW  SINT-AGATHA-BERCHEM 

  
1 0 0 

 
1 

  
JA 

OCMW BRUSSEL 1 
 

10 0 0 
 

11 
  

JA 
OCMW ETTERBEEK 1 6 1 0 2 

 
10 

  
JA 

OCMW VORST 1 5 2 2 0 
 

10 
  

JA 
OCMW GANSHOREN         JA  

OCMW ELSENE 1 0 2 0 2 
 

5 
  

JA 

OCMW JETTE 0 0 1 0 0 1 2 JA 
  

OCMW KOEKELBERG 
  

0 0 0 2 2 JA 
 

JA 

OCMW SINT JANS MOLENBEEK 
  

2 0 0 
 

2 JA 
  

OCMW SINT-JOSSE-TEN-NOODE 
  

1 0 1 2 4 JA 
 

JA 
OCMW SCHAARBEEK    

 
8 5 2 4 

 
19 

  
JA 

OCMW UKKEL   1 1 1 1 1 
 

5 
  

JA 
OCMW  WATERMAAL-BOSVOORDE 

  
1 0 0 

 
1 JA 

 
JA 

OCMW SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 
  

0 0 0 
 

0 
 

JA 
 

OCMW SINT-PIETERS-WOLUWE 
  

0 0 0 
 

0 
 

JA 
 

SOCIAAL HUIS VZW – OCMW EVERE 
  

3 0 0 
 

3 
  

JA 

Totaal 5 20 39 5 12 11 92 6 3 14 
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2.4. Het subsidiëren van de diensten schuldbemiddeling 

De subsidiëring blijft onveranderd. 

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 COCOF erkend zijn 

Sinds 2013 ontvangen de diensten die erkend zijn door de COCOF een subsidie. Deze 
subsidiering laat hen toe per dienst een halftijds maatschappelijk werker en een jurist 6 
uur per week, evenals kleine werkingskosten te betalen.  
 
Vanaf 2016, zou deze subsidie toenemen om de financiering van een maatschappelijk 
werker 4/5 VT evenals een jurist 6 uur per week toe te laten. 
 
Tot nu toe werd het besluit voor ambulante diensten nog niet gewijzigd om een 
automatische subsidiëring van de diensten die erkend zijn door de COCOF toe te laten. De 
subsidie die in 2016 verleend zal worden zal nog een “initiatief” budget zijn. 
 
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. 
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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, 
- 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 COCOF erkende diensten 

In 2011, hebben de door de COCOF erkende diensten schuldbemiddeling hun 
informaticamateriaal kunnen vernieuwen en de door Logical Systems ontwikkelde 
software Medius kunnen aanschaffen. Dit dankzij de financiële steun van de COCOF.  
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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 wordt gratis ter beschikking gesteld en geplaatst in de diensten 
schuldbemiddeling die de overeenkomst ondertekenen in ruil voor het vergaren van 
statistische gegevens. 
 
Tot nu toe en volgens onze laatste inlichtingen, werd het programma geïnstalleerd bij het 
OCMW van Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Vorst en Ukkel en bij het 
Protestants Sociaal Centrum, het Leger des Heils en het Centrum voor Sociale Opvang E.H. 
Froidure (Spullenhulp). 
 
Het project zou in voorbereiding zijn bij het OCMW van Anderlecht en Sint-Joost. 
 
Op 16/11/2015 hebben wij een vergadering georganiseerd met al de coördinators van de 
door de GGC erkende diensten schuldbemiddeling die betrokken zijn bij het 
informaticaprogramma dat ontwikkeld werd door het OCMW van Brussel. 
 
Wij hebben een lijst opgesteld met de positieve punten en de problemen die vastgesteld 
werden. Wij hebben geprobeerd een duidelijk beeld te geven van: 
 de behoeften aan aanvullende opleidingen of verduidelijking, 
 de vragen naar verbeteringen (user club), 
 de mogelijke bugs die overbleven. 

 
Een vergadering zal begin 2016 in het OCMW van Brussel met alle vragende diensten 
gepland worden. 
De heren Dogot en Manouhi van de informaticadienst van het OCMW van Brussel zullen 
alle punten van deze lijst overlopen. 

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.  
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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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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 2014-2015, werden 51 opleidingsdagen (tegenover 48 in 2013-
2014) georganiseerd evenals 4 dagen op aanvraag, dit met de steun van de GGC en van de 
COCOF.  
 
Wij hebben 434deelnemers bereikt. 
 
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 van de deelnemers ligt op 83%.  

 

Voor het academisch jaar 2015-2016, werden 39 opleidingsdagen georganiseerd, dit met de 
steun van de GGC en van de COCOF. 
 
Tot nu toe hebben wij al 117 deelnemers bereikt. 
 
Elke opleiding geeft aanleiding 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 al in 2016 georganiseerde opleidingen ligt 
op 86%.  
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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 verdergezet. 
 
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. 

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). 
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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. 

3.2.2. Informatiesessies op aanvraag  

Gedurende het academisch jaar 2014-2015, hebben we op 27/01/2015 een informatiesessie 
(1/2 dag) over schuldoverlast bij de VZW Convivial georganiseerd, een opleidingsdag met als 
thema: “de algemene voorwaarden: hoe kan men ze betwisten” bij de GILS op 11/03/2015 en 
een opleidingsdag met als thema: “solidariteit in het koppel” bij Medenam op 27/04/2015. 
 
Wij hebben ook deelgenomen aan: 
 Twee opleidingssessies van telkens ½ dag op 6/10/2015 en op 27/10/2015 bij Hennalux over de 

schuldoverlast van particulieren, preventiepolitieken en het verband tussen consument, krediet 

en problematische schuldenlast; 

 Een debat georganiseerd door de Think Tank van de VZW Douche Flux over de schuld van de 

Vierde Wereld op 12/01/2016; 

 Twee lezingen voor Expo 60+ over schuldoverlast bij senioren en bescherming van kwetsbare 

personen op 9/10/2015. 

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 
 
Aangezien het succes en de positieve evaluaties van deze sessies, plannen wij sinds 2014-
2015 10 sessies per jaar. 
 
In 2014-2015, hebben wij 102 deelnemers bereikt,  
De gemiddelde tevredenheidsgraad van de deelnemers ligt op 85%. (zie onderstaande tabel) 
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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 2014-2015, hebben wij ook 5 werkgroepen van ½ dag georganiseerd voor 
schuldbemiddelaars die interesse hebben voor preventie van schuldoverlast. 
 
In deze werkgroepen kunnen goede praktijken en aangepaste tools met collega’s uitgewisseld 
en uitgeprobeerd worden. 
 
Iedereen brengt zijn vragen, zijn geslaagde en mislukte ervaring, zijn pedagogische 
instrumenten mee.  
 
Samen worden efficiënte oplossingen voor ons publiek ontdekt, getest en aangepast.  

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 2014-2015 en van 86% voor de reeds uitgevoerde  opleidingen in de 
cyclus 2015-2016. 
 
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 2014-2015 

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 17 81% 
Le nouveau tribunal de la famille et la réforme du Secal   29/01/2015 1  dag 17 82% 
La solidarité dans le couple 5/05/2015 en 04/06/2015 2 dagen 19 90% 
Les successions 16/01/2015 1 dag 17 73% 

Collectieve schuldenregeling 

Questions particulières en règlement collectif de dettes - 1 dag   Geannuleerde opleiding 

Schulden 
L'indépendant en difficulté 03/11/2014 1 dag 18 75% 
Saisies et cessions, niveau avancé 05/12/2014 1 dag 21 86% 
Recouvrement et décomptes: ne payez que ce qui est dû ! 27/02/2015 1 dag 17 95% 
La dette de sécurité sociale 18/05/2015 1 dag 19 89% 

Consumptie 

Consommation et société : quelle place pour les plus pauvres ? 10/02/2015 1 dag 17 70% 
Kredieten 

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 dagen1/2 10 78% 

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

- 1 dag 1/2   Geannuleerde opleiding 

Benadering van schuldoverlast 

Sensibilisation au traitement du surendettement 
7/05, 11/05, 12/05, 29/05, 2/06 en 

5/06/2015  
6 x 1/2 dag 17 80% 

Preventie van schuldoverlast 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 08/09/2014 2u 8 82% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 06/10/2014 2u 12 86% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 10/11/2014 2u 12 80% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 09/12/2014 2u 12 88% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 12/01/2015 2u 6 93% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 09/02/2015 2u 15 80% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 09/03/2015 2u 17 92% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 04/05/2015 2u 15 87% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 08/06/2015 2u 8 87% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 13/07/2015 2u 11 76% 
Groupes de travail prévention : Comment préparer une personne à passer devant un juge … 11/02/2015 1/2 dag 8 NA 
Groupes de travail prévention : Organiser des ateliers de prévention pour Art.60 19/03/2015 1/2 dag 16 79% 
Groupes de travail prévention : Procédure en RCD 27/05/2015 1/2 dag 8 86% 

Groupes de travail prévention : Le rôle de l'µhuissier de justice 17/06/2015 1/2 jdag 9 93% 
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 Budget 
Bons plans en matière de budget 16/03/2015 1/2 dag 15 79% 

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 10 77% 
Schulden en cultuur -     Geannuleerde opleiding 

Relaties bemiddelaar/schuldenaar 
Et si on échangeait les places ? 26 en 27/03/2015 2 dagen 9 76% 
Je classifie, tu classifies, il classifie…ou quand les cases rassurent 02/04/2015, 03/04/2015, 21/04/2015  3 dagen   Geannuleerde opleiding 

Groep 
Dynamique de groupe et techniques d'animation en groupe -     Geannuleerde opleiding 
Techniques d'apprentissage en groupe : comment faire mouche ? 25, 26/09/2014 et 21 en 28/11/2014 4 dagen 9 78% 

Collectieve schuldenregeling 

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% 

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 4 100% 

Basisopleiding 

Formation de base 
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 15 84% 

TOTAAL  51 dagen 434 83 % 
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3.4.2. Tabel 2: Kwalitatieve Evaluatie van de opleiders 2014-2015 

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% 77% 78% 82% 80% 
La solidarité dans le couple 87% 95% 90% 87% 90% 
Les successions 77% 85% 76% 72% 77% 

Collectieve schuldenregeling 

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

85% 86% 84% 83% 84% 

Schulden 

Recouvrement et décomptes: ne payez que ce qui est dû ! 93% 96% 90% 96% 94% 
Saisies et cessions, niveau avancé 91% 87% 84% 88% 88% 
L'indépendant en difficulté 77% 79% 70% 64% 73% 
La dette de sécurité sociale 84% 93% 89% 84% 88% 

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% 

Benadering van schuldoverlast 
Sensibilisation au traitement du surendettement 82% 83% 79% 75% 80% 

Budget 

Bons plans en matière de budget 83% 90% 73% 77% 81% 

Vreemdelingen 
Quelles aides pour les étrangers ? 79% 79% 80% 74% 78% 
La dette dans toutes ses cultures 80% 96% 80% 64% 80% 

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

Basisopleiding 
Formation de base 86% 85% 80% 82% 84% 

Preventie van schuldoverlast 

  Duidelijkheid Dialoog 
Werkgroep 

intéressant ? 
Structuur Gemiddelde 

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 

76% 84% 75% 71% 76% 
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Groupes de travail prévention : Procédure en RCD 86% 91% 89% 83% 87% 
Groupes de travail prévention : Le rôle de l'huissier de justice 93% 93% 91% 93% 93% 

Intervisie 
Intervisions : partager entre médiateurs pour mieux travailler NA 100% NA NA 100% 

Relaties bemiddelaar/schuldenaar 

  Bruikbaar in de praktijk Gemiddelde 

Et si on échangeait les places ? 57% 57% 
GEMIDDELDE VAN ALLE OPLEIDINGEN 81% 87% 80% 79% 82% 
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3.4.3. Tabel 2 bis: Kwalitatieve evaluatie van de infossessies collectieve schuldenregeling 2014-2015 

Gratis infosessies collectieve schuldenregeling  
 

Datum van opleiding Aantal deelnemers 
Inlichtingen gegeven door 
mijn schuldbemiddelaar 

Praktische inlichtingen 
(uur…) 

gegeven door mijn schuldbemiddelaar 

Plaats Uur 
 

08/09/2014 8 83% 79% 83% 83% 
 

06/10/2014 12 87% 83% 83% 79% 
 

10/11/2014 12 66% 69% 89% 86% 
 

09/12/2014 12 NA NA NA NA 
 

12/01/2015 6 94% 94% 100% 93% 
 

09/02/2015 15 66% 82% 72% 78% 
 

09/03/2015 17 97% 88% 95% 85% 
 

04/05/2015 15 89% 92% 88% 91% 
 

08/06/2015 8 87% 96% 92% 87% 
 

13/07/2015 11 76% 63% 81% 76% 
 

Onthaal Gezelligheid Plaats voor  vragen 
Deze sessie heeft mij geholpen om de CSR 

beter te begrijpen 

Kwaliteit van 
documentatie 

Ik voel me 
gehoord 

Gemiddelde 

92% 96% 83% 75% 62% 81% 82% 
95% 95% 94% 81% 79% 85% 86% 
92% 83% 69% 82% 78% 83% 80% 
88% 85% 89% 89% 87% NA 88% 
94% 100% 92% 83% 92% 92% 93% 
95% 84% 77% 90% 77% 80% 80% 
93% 100% 98% 95% 79% 93% 92% 
90% 89% 85% 83% 82% 86% 87% 
96% 100% 83% 75% 71% 87% 87% 
93% 83% 70% 66% 77% 74% 76% 
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3.4.4. Tabel 3: Kwalitatieve evaluatie van de logistiek van de opleidingen 2014-2015 

 

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% 89% 76% 83% 

La solidarité dans le couple 94% 93% 87% 87% 87% 90% 

Les successions 76% 80% 78% 48% 65% 69% 
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 ! 98% 98% 94% 94% 94% 95% 
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 93% 93% 89% 89% 84% 89% 

Consumptie 
Consommation et société : quelle place pour les plus 
pauvres ? 

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

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

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

Benadering van schuldoverlast 

Sensibilisation au traitement du surendettement 80% 82% 81% NA 76% 80% 

Budget 

Bons plans en matière de budget 87% 90% 80% 47% 87% 78% 
Vreemdelingen 

Quelles aides pour les étrangers ? 83% 81% 64% 73% 79% 76% 
La dette dans toutes ses cultures 86% 90% 80% 43% 74% 75% 

Groep 
Techniques d'apprentissage en groupe : comment faire 
mouche ? 

74% 81% 79% 69% 78% 76% 

Intervisie 
Intervisions : partager entre médiateurs pour mieux 
travailler 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Basisopleiding 
Formation de base 83% 85% 84% 82% 84% 84% 

Relaties bemiddelaar/schuldenaar 



~ 26 ~ 

  Onthaal Gezelligheid 
Globale Indruk van 

de (halve) dag 

Kwaliteit van de 
discussie 

Bent u van mening 
veranderd? 

Gemiddelde 

Et si on échangeait les places ? 83% 90% 80% 80% 67% 80% 
Preventie van schuldoverlast 

 

        
Kwaliteit van de 

schriftelijke steun 

Bruikbaar in de 
praktijk  

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 

NA NA NA 82% 85% 84% 

Groupes de travail prévention : Procédure en RCD NA NA NA 80% 89% 84% 

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

NA NA NA 89% 96% 92% 

  Onthaal Gezelligheid 
Globale Indruk van 

de (halve) dag 

Kwaliteit van de 
schriftelijke steun 

Bruikbaar in de 
praktijk 

Gemiddelde 

GEMIDDELDE VAN ALLE OPLEIDINGEN 84% 82% 78% 81% 82% 82% 



~ 27 ~ 

3.4.5. Tabel 4: Kwantitatieve evaluatie van de opleidingen 2015-2016 

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 
Gemiddelde 

Familie 

Les créances alimentaires 21/04/2016 1 dag   * 

Collectieve Schuldenregeling 

CSR: wanneer de aanvraag indienen? oktober 2015   0 
Geannuleerde 

opleiding 
Le règlement collectif de dettes (niveau débutant) 29/02/2016 1 dag   * 
Le règlement collectif de dettes : questions particulières (niveau avancé) 14 en 29/04/2016 1 dag 1/2   * 
Pratique de la médiation judiciaire dans le cadre du règlement collectif de 
dettes 

Nog te bepalen 6 x 1/2 dag   * 

Woning 
Le bail de résidence principal 10/06/2016 1 dag   * 

Schulden 
Recouvrement et décomptes: ne payez que ce qui est dû ! 19/11/2015 1 dag 19 87% 
Trouver les failles d'un contrat de crédit à la consommation et négocier au 
mieux avec le prêteur 

3, 10 en 18/12/2015 2 dagen 1/2 7 76% 

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

22 en 25/02/2016   0 
Geannuleerde 

opleiding 
Les dettes de l'indépendant 20/05/2016 1 dag   * 
Les Prescriptions 3/06/2016 1 dag   * 

Justitie 
Une audience judiciaire, comment ça se passe ? 22 en 23/10/2015 1 dag 1/2 15 91% 
Protection des personnes vulnérables : premier bilan après un an d'application 
de la nouvelle loi 

12/11/2015 1 dag 14 86% 

Geld 
Argent promesse, argent détresse, argent tabou : comment faire quand il faut en 
parler  

1 en 02/02/2016 2 dagen 9 63% 

Emoties beheersen 

Et si on échangeait les places ? 07 en 08/03/2016   0 
Geannuleerde 

opleiding 

Et si on échangeait les places ? (suite 2015) 
10/10/2015, 

15/01/2016, andere 
  3 * 
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datum nog te bepalen 
Communicatie 

L'écoute "active", c'est bien, l'écoute "activante", c'est mieux ! 
07/12/2015, 05/01 en 

26/02/2016 
3 dagen   * 

Netwerking 

Intervisions : partager entre médiateurs pour mieux travailler 
05/10, 30/11/2015, 
25/01, 21/03, 09/05, 

13/06/2015 
  0 

Geannuleerde 
opleiding 

Médier pour et avec le débiteur : apprendre le travail en réseau avec le 
bénéficiaire du service 

18 en 25/04/2016 2 dagen   * 

Maatschappelijk werk en menselijke waardigheid 
Médiation de dettes et dignité humaine : équation impossible ? 10/05/2016 1 dag   * 

Interculturaliteit 

Dettes et culture 24/05 en 16/06/2016 2 dagen   * 

Benadering van schuldoverlast 

Sensibilisation au traitement du surendettement 
01, 03, 04, 11, 15, 17, 

24/03/2016 
7 x 1/2 dag   * 

Preventie van schuldoverlast 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 14/09/2015 2u 11 NA 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 12/10/2015 2u 10 93% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 16/11/2015 2u 11 90% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 14/12/2015 2u 10 91% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 11/01/2016 2u 8 94% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 15/02/2016 2u   * 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 14/03/2016 2u   * 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 11/04/2016 2u   * 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 16/05/2016 2u   * 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 20/06/2016 2u   * 
Groupes de travail prévention          

Basisopleiding 
Formation de base Nog te bepalen 10 dagen   * 

TOTAAL   39 dagen 117 86% 
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3.4.6. Tabel 5: Kwalitatieve Evaluatie van de opleiders 2015-2016 

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 
Les créances alimentaires * * * * * 

Collectieve schuldenregeling 

CSR: wanneer de aanvraag indienen? Geannuleerde opleiding 

Le règlement collectif de dettes (niveau débutant) * * * * * 

Le règlement collectif de dettes : questions particulières (niveau avancé) * * * * * 
Pratique de la médiation judiciaire dans le cadre du règlement collectif de dettes * * * * * 

Woning 
Le bail de résidence principal * * * * * 

Schulden 
Recouvrement et décomptes: ne payez que ce qui est dû ! 88% 88% 85% 86% 87% 
Trouver les failles d'un contrat de crédit à la consommation et négocier au mieux 
avec le prêteur 

73% 81% 77% 73% 76% 

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

Geannuleerde opleiding 

Les dettes de l'indépendant * * * * * 
Les Prescriptions * * * * * 

Justitie 
Une audience judiciaire, comment ça se passe ? 92% 92% 86% 91% 90% 
Protection des personnes vulnérables : premier bilan après un an d'application de 
la nouvelle loi 

89% 88% 83% 86% 87% 

Geld 
Argent promesse, argent détresse, argent tabou : comment faire quand il faut en 
parler  

57% 77% 49% 43% 56% 

Emoties beheersen  
Et si on échangeait les places ? Geannuleerde opleiding 
Et si on échangeait les places ? (suite de celle de 2015) * * * * * 

Communicatie 
L'écoute "active", c'est bien, l'écoute "activante", c'est mieux ! * * * * * 

Netwerking 
Intervisions : partager entre médiateurs pour mieux travailler Geannuleerde opleiding 
Médier pour et avec le débiteur : apprendre le travail en réseau avec le 
bénéficiaire du service 

* * * * * 

Maatschappelijk werk en menselijke waardigheid 
Médiation de dettes et dignité humaine : équation impossible ? * * * * * 

Interculturaliteit 
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Dettes et culture * * * * * 

Benadering van schuldoverlast 
Sensibilisation au traitement du surendettement * * * * * 

Preventie van schuldovelast 
Formation de base * * * * * 

GEMIDDELDE VAN ALLE OPLEIDINGEN 80% 85% 76% 76% 79% 
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3.4.7.Tabel 5 bis: Kwalitatieve evaluatie van de infosessies collectieve schuldenregeling 2015-2016 

Preventie schuldoverlast  
Infosessies over collectieve schuldenregeling 

Datum 
opleiding 

Aantal deelnemers 
Inlichtingen 

gegeven door mijn 
schuldbemiddelaar 

Praktische 
inlichtingen (uur…) 
gegeven door mijn 
schuldbemiddelaar 

Plaats Uur 

14/09/2015 10 NA NA NA NA 
12/10/2015 10 100% 97% 90% 90% 
16/11/2015 8 79% 87% 92% 83% 
14/12/2015 8 85% 90% 77% 93% 
11/01/2016 8 96% 96% 92% 83% 
15/02/2016 * * * * * 
14/03/2016 * * * * * 
11/04/2016 * * * * * 
16/05/2016 * * * * * 
20/06/2016 * * * * * 

 

Datum opleiding Onthaal Gezelligheid 
Plaats voor 

vragen 

Deze sessie 
heeft mij 
geholpen 

om de CSR 
beter te 

begrijpen 

Kwaliteit van 
documentatie 

Ik voel me 
gehoord 

Gemiddelde 

14/09/2015 NA NA NA NA NA NA NA 
12/10/2015 100% 100% 93% 90% 86% 87% 93% 
16/11/2015 96% 87% 96% 92% 96% 96% 90% 
14/12/2015 90% 92% 95% 96% 92% 96% 91% 
11/01/2016 100% 90% 100% 96% 92% 96% 94% 
15/02/2016 * * * * * * * 
14/03/2016 * * * * * * * 
11/04/2016 * * * * * * * 
16/05/2016 * * * * * * * 
20/06/2016 * * * * * * * 
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3.4.8. Tabel 6: Kwalitatieve Evaluatie van de logistiek 2015-2016 

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 
Les créances alimentaires * * * * * * 

Collectieve schuldenregeling 
CSR: wanneer de aanvraag indienen? Geannuleerde opleiding 
Le règlement collectif de dettes (niveau débutant) * * * * * * 
Le règlement collectif de dettes : questions particulières (niveau avancé) * * * * * * 
Pratique de la médiation judiciaire dans le cadre du règlement collectif de dettes * * * * * * 

Woning 
Le bail de résidence principal * * * * * * 

Schulden 
Recouvrement et décomptes: ne payez que ce qui est dû ! 89% 91% 84% 81% 88% 87% 
Trouver les failles d'un contrat de crédit à la consommation et négocier au mieux avec le 
prêteur 

80% 80% 73% 72% 73% 75% 

De wet op het consumentenkrediet: praktische oefeningen aan de hand van een excel-
programma 

Geannuleerde opleiding 

Les dettes de l'indépendant * * * * * * 
Les Prescriptions * * * * * * 

Justitie 
Une audience judiciaire, comment ça se passe ? 93% 92% 91% 91% 88% 91% 
Protection des personnes vulnérables : premier bilan après un an d'application de la 
nouvelle loi 

88% 91% 91% 77% 85% 86% 

Geld 
Argent promesse, argent détresse, argent tabou : comment faire quand il faut en parler  80% 77% 54% NA 63% 69% 

Emoties beheersen 
Et si on échangeait les places ? Geannuleerde opleiding 
Et si on échangeait les places ? (suite 2015) * * * * * * 

Communicatie 
L'écoute "active", c'est bien, l'écoute "activante", c'est mieux ! * * * * * * 

Netwerking 
Intervisions : partager entre médiateurs pour mieux travailler Geannuleerde opleiding 
Médier pour et avec le débiteur : apprendre le travail en réseau avec le bénéficiaire du 
service 

* * * * * * 

Maatschappelijk werk en menselijke waardigheid 

Médiation de dettes et dignité humaine : équation impossible ? * * * * * * 
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interculturaliteit 
Dettes et culture * * * * * * 

Benadering van schuldoverlast 
Sensibilisation au traitement du surendettement * * * * * * 

Basisopleiding 
Formation de base * * * * * * 

GEMIDDELDE VAN ALLE OPLEIDINGEN 86% 86% 78% 80% 79% 82% 
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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 gewoonlijk 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 2014-2015, stonden 4 Conferentie-debatten, 2 Ronde Tafels en een reflectiedag met 
de volgende thema’s op het programma: 
 
Donderdag 23 oktober 2014: Ronde Tafel van 10u tot 14u over de psychosociale 
aspecten van schuldbemiddeling. Spreeksters: Geneviève Laroche en Delphine Incoul, 
respectievelijk psychologe en schuldbemiddelaarster bij GAS « groupe action surendettement 
»: 27 deelnemers 
 
Donderdag 11 december 2014: Conferentie-debat van 14u tot 16u: Ontmoeting met de 
Economische Inspectie van de FOD Economie. Deze mensen controleren dat de 
ondernemingen (banken, kredietgevers, maatschappijen…) de bepalingen in verband met 
consumentenkrediet, minnelijke inning van schulden, marktpraktijk goed naleven: 15 
deelnemers.  
 
Donderdag 26 februari 2015: Conferentie-debat van 14u tot 16u: Ontmoeting met de 
Ontvanger van de penale boeten van Brussel: 60 deelnemers. 
 
Donderdag 21 mei 2015: Conferentie-debat van 14u tot 16u: Juridische Actualiteit: 42 
deelnemers. 
 
Donderdag 10 september 2015: Conferentie-debat van 14u tot 16u: Juridische Actualiteit 
(vervolg) en voorstelling van de activiteiten van het Steunpunt: 37 deelnemers. 
 

Vrijdag 30 oktober 2015: Ronde tafel van 9u tot 12u; met Agence Alter rond de speciale 
bijlage van Alter Echos die gerealiseerd werd door de leden van het Steungroep over 
schuldoverlast: 50 deelnemers. 

                                                        
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 17 december 2015: Reflectiedag met Biz Brussel (Budget in Zicht Brussel) en 
het preventieplatform van de dienst schuldbemiddeling van CAW Brussel (vroeger 
Archipel) over de toegankelijkheid van de diensten schuldbemiddeling: 32 deelnemers. 
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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. 
 

 Statistieken betreffende het aantal bezoekers 
 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. 

http://www.steunpuntschuldbemiddeling.be/
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 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…) 

 Voor het jaar 2014 betrof de analyse van de bezoekersstatistieken slechts de periode van 
september (website online) tot eind december. 

 De analyse van de bezoekersstatistieken van de website voor 2015 laat ons toe een sterke 
stijging van het aantal bezoekers vast te stellen: 

 Onze website werd 60.162 keer (tegen 3.678 keer in 2014) geraadpleegd door 47.297 
personen, (tegen 2.830 personen in 2014) waarvan 78,4 % nieuwe bezoekers (76,67% in 
2014) – en 21,6% gekende bezoekers (tegen 23,2% in 2014). 

 Hoewel de website tweetalig is, zijn 70,83% van de bezoekers Franstalig (tegen 76,08% in 
2014) en 13,15% Nederlandstalig (tegen 13,11% in 2014). 

 De website wordt meestal gedurende de werkdagen bezocht, 
 De meest bezochte pagina’s zijn: de homepagina, “Waar vind je een dienst 

schuldbemiddeling”, de artikels over de voor beslag vatbare inkomens, de afrekeningen 
van gerechtsdeurwaarders nakijken, hoe een verzoekschrift voor de collectieve 
schuldenregeling indienen. 

5.2. De krant van de schuldbemiddelaars 

In 2015, werden er 5 kranten uitgegeven. 
 
Tegenwoordig zijn er 1061 mensen ingeschreven voor de newsletter (krant) (tegenover 609 
in 2014, 388 in 2013 en 354 in 2012).  
 
De doelstellingen?  
 De schuldbemiddelaars inlichten en opleiden; 

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

kennen. 

 
De 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! 

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. 
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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. 
 
 Wij hebben een nieuwe brochure over de collectieve schuldenregeling ontworpen met de 

hulp van een werkgroep samengesteld uit 3 advocaten en mevrouw Boccart, rechter bij de 

Arbeidsrechtbank. De brochure moet nog voltooid worden, 

 Wij hebben de informatiebrochure bijgewerkt die uitgedeeld wordt aan de deelnemers 

van de infosessies over de collectieve schuldenregeling. 

 Deze zomer hebben wij de map over het budget voltooid. Deze map zal gebruikt worden 

voor de verbruikersateliers. (subsidie van de Nationale Loterij 2014-2015) Wij beschikken 

over 300 geprinte exemplaren, 

 Het rekeningsprogramma over de voor beslag vatbare inkomens werd bijgewerkt en 

getest zodat het voor niet-professionelen gemakkelijker te gebruiken is, 

 Verscheidene animatietools werden ontwikkeld voor de animaties voor het publiek in het 

kader van het ESF, 

 
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 

De 254 modelbrieven zijn downloadbaar op de website en werden in 2014 bijgewerkt. Er zijn 
geen belangrijke veranderingen in 2015 gebeurd: 
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 Een nieuwe handleiding voor de minnelijke invordering en de analyse van de afrekeningen, 

 Een nieuwe modelbrief om een klacht in te dienen bij de Nationale Kamer van de 

Gerechtsdeurwaarders. 

 Een nieuw model brief om de verjaring van één jaar in te roepen voor energiefacturen,  
 Een analysenota over de inningspraktijken van de maatschappij HOIST KREDIT AB en de 

toepassing van de Europese betalingsbevelprocedure, speciaal in het kader van de 
energieschulden. 

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: 
 
 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.  
 

Deze zomer werd de website volledig bijgewerkt. 

 

De statistische analyse van het sitebezoek in 2015 leidt tot de volgende vaststellingen: 

 De bezoeken nemen toe: in 2015 werd onze website 18.817 keer door 16.658 personen 

bezocht (tegen 15.921 keer door 14.131 personen in 2014 en 11.040 keer door 9.428 

personen in 2013, 7.066 keer in 2012 en 5.329 personen tussen 1 april 2012 en 31 januari 

2013. 

 Zoals in 2013 en  2014, bleef het aantal bezoekers stabiel van maand tot maand met een 

minimum van 1.246 in juli 2015 (1.007 in juni 2014 en 743 in juni 2013) en het maximum 

aantal van 2.192 bezoeken in maart 2015 (tegen 1.716 in november 2014). 

 Zoals in 2013 wordt de site meestal bezocht op weekdagen. 
 Dit jaar, in tegenstelling tot de vorige, hadden 87,9 % van de bezoekers  de site nooit 

geraadpleegd (terwijl  88,1% van de bezoekers in 2014 reeds gekend waren (d.w.z. dat ze 
de website al bezocht hadden); 

 De meest bezochte pagina is niet meer deze met de budgettaire tabel (27% in 2014) maar 
de homepage. 

 

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.  

http://www.checkyourbudget.be/
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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 2015 hebben wij 309 vragen van schuldbemiddelaars beantwoord, (tegenover 315 in 
2014, 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 2015, hebben wij 295 juridische vragen beantwoord, (tegenover 301 vragen in 2014, 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 2015, hebben wij 14 economische vragen beantwoord, (tegenover 14 vragen in 2014, 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 2015 voor 
de hotline: juridische adviezen/economische adviezen 

 

 
Juridische 
Adviezen 

Economische 
Adviezen 

Januari 24 0 

Februari 39 0 

Maart 29 4 

April 31 4 

Mei 21 0 

Juni 37 2 

Juli 19 0 

Augustus 25 1 
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September 26 2 

Oktober 29 0 

November 10 0 

December 5 1 

Totaal 295 14 
 

 

6.3.2. Tabel van het aantal oproepen per onderwerp 

Onderwerp Percentage Aantal oproepen 

Consumentenkrediet 10% 35 

Collectieve schuldenregeling 22% 80 

Methodologie 2% 6 

Verjaring 11% 39 

Hypothecair Krediet 1% 2 

Minnelijke invordering 4% 16 

Erfenis 1% 4 

Gerechtsdeurwaarders 9% 32 

Beslag - Overdracht 8% 29 

(Echt)scheiding 1% 5 

Huisvesting 5% 18 

Faillissement 1% 3 

Juridische hulp 9% 33 

Sociale Zekerheid 0% 1 

Dossiersupervisie 1% 3 

Zelfstandigen 2% 6 

Verzekering 1% 5 

Energie 2% 8 

Bescherming van de consument 1% 3 

24
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25 26 29
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2

0
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Aantal oproepen schuldbemiddelaars 
van 01/01/2015 tot 31/12/2015

Conseils juridiques Conseils économiques
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Schulden van het koppel 2% 6 

Voorlopig bewind 1% 3 

Parkeerboetes 0% 1 

NMBS 1% 2 

Erkenning schuldbemiddeling 1% 4 

Afrekeningen nakijken 0% 1 

Fiscaliteit 2% 6 

Strafrechtelijke uitspraak - betekenis 0% 1 

Alimentatievordering 0% 1 
Strafboeten 1% 5 
Onderhoudsgeld 1% 2 

Telecom 1% 2 

 

 

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.  
 
Sinds het begin van het jaar, hebben wij ook op woensdag en vrijdag namiddag een specifieke 
telefoonlijn voor juridische vragen (over schuldenlast) van particulieren. Dit legt hoogst 
waarschijnlijk het toenemen van de oproepen uit. 
 
Wij hebben 385 oproepen van particulieren in 2015 geregistreerd, tegenover 163 in 2014, 
241 in 2013, 219 in 2012 en 186 in 2011. 

6.4.1. Tabel van het aantal oproepen van particulieren 
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April 21 

Mei 19 

Juni 34 

Juli 20 

Augustus 26 

September 49 

Oktober 38 

November 63 

December 31 

Totaal 385 

 

 
 
Onderwerp van de oproepen Aantal oproepen 
Vraag naar inlichtingen dienst 
schuldbemiddeling 

269 

Geschreven pers 1 
Juridische adviezen 121 
Vraag over preventie 1 

30 27 27 21 19
34

20 26

49
38

63

31

Aantal oproepen particulieren voor het jaar 
2015



~ 45 ~ 

6.4.2. Tabel van het aantal oproepen van particulieren per onderwerp 

 
 
 

Vraag naar 
inlichtingen dienst 
schuldbemiddeling

69%

Geschreven Pers
0%

Juridische adviezen
31%

Vraag over preventie
0%

Oproepen particulieren per onderwerp
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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 

De diensten schuldbemiddeling erkend door de COCOF wilden dat het Steunpunt minimum 4 
werk- en overlegvergaderingen per jaar zou organiseren.  
 
Doelstelling van deze vergaderingen was informatie uit te wisselen tussen de aangesloten 
diensten en aan de diensten toe te laten advies te verlenen aan het Steunpunt over de 
doelstellingen en prioriteiten betreffende de diensten schuldbemiddeling erkend door de 
COCOF.  
 
We hebben 4 vergaderingen georganiseerd in 2015 met de diensten: op 13/02/2015, 
07/05/2015, 20/08/2015 en 9/11/2015.  
 
Op vraag van de diensten hebben we ook een ontmoeting georganiseerd met het kabinet van 
minister Fremault op 27/05/2015. 
 
Op elk van die vergaderingen werd een agenda afgewerkt, en ze werden voorbereid en 
geanimeerd door het Steunpunt. Het Steunpunt heeft ook de uitnodigingen en het opstellen 
van het per mail verstuurde PV voor zijn rekening genomen.  
 
Tussen die vergaderingen door was er heel wat uitwisseling per telefoon of per mail. 
Verspreiding van documenten in aansluiting met de vergaderingen, antwoorden op specifieke 
vragen, opvolging van beslissingen genomen tijdens die vergaderingen, enz. 
 
Dit jaar draaiden de gesprekken essentieel rond :  
 de kwestie van de financiering van de diensten (hoe op de beste manier moeilijkheden op 

het terrein doorgeven en snel een wijziging van het decreet verkrijgen om zeker te zijn van 

jobzekerheid voor de tewerkgestelden in de sector en (misschien niet onmiddellijk maar 

in elk geval op lange termijn) een correcte financiering van onze sector bekomen; 

 en de kwestie van het organiseren en inzamelen van statistische basisgegeven binnen de 6 

diensten. Het doel bestaat erin voorstellen te kunnen doen aan de administratie (over 

gegevens die ons zinvol lijken) en extra werk inzake gegevensinvoer te vermijden. Het 

gaat er ook om te checken of het Medius-programma toelaat adequate gegevens 

automatisch en zonder bijzondere manipulaties te recupereren. 

7.1.1.De aanwerving van een gemeenschappelijke jurist voor de sector 

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 
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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 de schuldeisers… 

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

h. Eventueel juridische vragen van particulieren telefonisch beantwoorden. 

De aanwervingsprocedure werd opgestart en onze nieuwe jurist werd in dienst genomen op 
1/09/2014. Daar de evaluaties uiterst positief waren, werd de samenwerking verdergezet in 
2015. 
In zoverre de schuldbemiddelingsdiensten verder van de subsidie van de COCOF kunnen 
genieten, zal deze samenwerking voortgezet worden zoals ze opgevat werd en zal de 
tewerkstelling van de jurist voortgezet worden in 2016. 

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.  
 
In 2015 werd, in gemeenschappelijk overleg tussen de diensten, een lijst met nuttige gegevens 
die verzameld moeten worden voor statistische doeleinden opgesteld. 
 
Een tutorial voor gegevensinvoer met de Medius-software werd samengesteld door het 
Steunpunt om de invoer te vergemakkelijken en te waken over de harmonisatie van de 
gegevens vanaf 2015. 

7.1.3. Follow-up van de doestellingen 

De doelstelling van onze kwalitatieve evaluatie was tweeledig: het ging  



~ 48 ~ 

 enerzijds erom onze doeltreffendheid te vergroten en zo goed mogelijk te beantwoorden 
aan de noden van de DSB in functie van onze hulpbronnen (menselijke en financiële) 

 en anderzijds de actieve deelname en samenwerking van en tussen de diensten 
schuldbemiddeling te bevorderen 

 
Concreet ging het er in een eerste fase om: 
 
1. Een inventaris op te maken 
 
 Checken van de noden en verwachtingen van de diensten schuldbemiddeling 
 Wat zijn de vastgestelde noden / wat zijn de niet-vastgestelde noden? 
 Welke methodes en tools worden aangewend om de actieve betrokkenheid van de leden 

en het overleg te bevorderen ? Zijn ze bevredigend? 
 
Dit onderdeel werd gerealiseerd in 2014 zoals voorzien (zie ons vorig rapport). 
 
2. Bepalen van de te ondernemen acties / tools / aan te wenden methodes  
 
 Bepalen van de doelstellingen (te ondernemen acties, aan te wenden tools) op korte, 

middellange en lange termijn met de diensten schuldbemiddeling en de ploeg (in functie 
van onze hulpbronnen)  

 Planning in functie van de hulpbronnen. 
 
Dit onderdeel werd gerealiseerd in 2015 zoals voorzien (cf. infra). 
 
3. Een evaluatiemethode opbouwen  
 
Samen evaluatiecriteria bouwen die ons zullen toelaten na te gaan of de doelstellingen bereikt 
werden.  
 Organiseren van de evaluatie 
 Evaluatie en eventuele bijsturingen 
 Evaluatie van de tools 
 
Dit onderdeel zal gerealiseerd worden in 2016. 
 
Ter herinnering: in september 2014 hadden we – op basis van een vragenlijst – navraag 
gedaan over de verwachtingen en noden van de diensten ten opzichte van hun federatie en 
hadden we hun tevredenheidsgraad geëvalueerd inzake de manier van functioneren, de 
aangewende methodes en tools om de actieve betrokkenheid van de leden te bevorderen.  
 
Aansluitend op de evaluaties (zie vorig rapport) werd de vergadering van 13/02/2015 gewijd 
aan de precisering van de concrete verwachtingen ten opzichte van de federatie voor 
het jaar 2015 en het vastleggen van de te organiseren acties in 2015. 
 
Zie punt 7.2.5. hierover. 

7.1.4. Activiteiten die een collectieve dynamiek aantonen in de uitvoering 
van de kwalitatieve evaluatie 

Zie punt 7.1. hierboven betreffende de overlegvergaderingen. 



~ 49 ~ 

Naast de overlegvergaderingen waarover hierboven meer in detail werd gesproken, getuigen 

de concrete voorstellen die door de diensten geformuleerd werden, alsook de uitvoering 

ervan, van een collectieve dynamiek zowel tussen de diensten (die beslissen samen met hun 

federatie te gaan pleiten voor een betere financiering van hun sector) en ten opzichte van de 

externen (wanneer ze beslissen een van hun prioriteiten te focussen op de samenwerking met 

andere diensten). 

7.1.5. 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 en de in 2015 te realiseren acties te concretiseren 
 
Daar de evaluatie van de methodes en tools aangewend om de actieve betrokkenheid van de 
leden te bevorderen en het in 2014 gerealiseerd overleg positief waren, hebben wij vooral de 
concrete verwachtingen van de diensten ten opzichte van de federatie willen bepalen. 
 
De werkvergadering van 13/02/2015 stond in het teken van brainstorming met de leden. 
 
De diensten hebben op de vraag: “wat moet men eerst verbeteren en waarom?” geantwoord: 
 
 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 
 Er werd vooral nagedacht over de problematiek van de wachtlijsten en het doorsturen 

van de 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. 
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Alzo waren voor het jaar 2015, inzake deze 4 prioriteiten, de concrete vragen van de 
diensten ten opzichte van de federatie de volgende:  
 
1. Een vergadering in de lente (indien mogelijk) of in de herfst met het kabinet van Minister 
Fremault om onze sector voor te stellen en om ons werk op positieve manier te promoten.  
 
2. Een vergadering met alle coördinators van de diensten schuldbemiddeling (Cocof, GGC en 
VGC) over de mogelijke samenwerkingen (o.a. over de wachtlijsten). 
 
3. 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. 
 
Betreffende de verkregen resultaten 
 
 De vergadering met het kabinet vond plaats op 27/05/2015. Het programma van de 

vergadering werd voorbereid op onze vergadering van 07/05/2015.  
De vergadering verliep heel gezellig. Elke schuldbemiddelaar mocht afzonderlijk zowel 
zichzelf als zijn werk en vereniging voorstellen. Vervolgens mocht elke dienst de typische 
aspecten van het werk van schuldbemiddelaar belichten, alsook de moeilijkheden van 
onze sector op basis van praktische gevallen / ervaringen. 

 
 Een grote studiedag over de kwestie van de toegankelijkheid van de diensten 

schuldbemiddeling werd georganiseerd op 17 december 2015 in partnerschap met BIZ 
Brussel (Budget in Zicht Brussel) en het Preventieplatform opgestart door de dienst 
schuldbemiddeling van CAW Brussel (vroeger Archipel).  

 
Er werd vertrokken van de volgende vaststellingen:  
 De diensten schuldbemiddeling worden geconfronteerd met een almaar groter wordend 

aantal aanvragen; 
 De schuldbemiddelaars werken vaak onder druk; 
 De wachtlijsten worden almaar langer; 
 Bepaalde diensten nemen geen nieuwe dossiers meer aan; 
 De toegangsvoorwaarden zijn zo verschillend van dienst tot dienst, evenals de criteria om 

een dossier te openen dat het moeilijk wordt te weten waar eventuele aanvragers die door 
een dienst geweigerd werden kunnen doorverwezen worden; 

 Bepaalde categorieën debiteurs vinden moeilijk iemand die hen ‘aanneemt’: 
onvermogenden, zelfstandigen, debiteurs in een collectieve schuldenregeling; 

 (…) 
 
De dag was een succes. We hebben 32 schuldbemiddelaars bijeengekregen. De voormiddag 
was gewijd aan diverse theoretische uiteenzettingen en de namiddag aan studiewerk in 
workshops.  
 
Deze studiedag was voorafgegaan door een enquête afgenomen in de zomer over de 
toegangsvoorwaarden van de diensten. 
 
Het verslag van de studiedag zal toegestuurd worden naar de schuldbemiddelaars via het 
februarikrantje (newsletter). 
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Aansluitend op de vragen van de schuldbemiddelaars werd de informatie betreffende de 
toegankelijkheid van de diensten op onze website vervolledigd. 

7.1.6. Acties ondernomen inzake informatie, sensibilisering, permanente 
vorming of begeleiding van de medewerkers in direct verband met het 
project 

We zijn begonnen met het organiseren van begeleiding van de diensten in het kader van het 
inzamelen van statistische gegevens. We hebben een tutorial gecreëerd voor de diensten en 
twee sessies gepland voor 2016 om de diensten te helpen hun eigen statistieken te ‘trekken’ 
op basis van het Medius-programma. 

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

Wij nemen deel aan de vergaderingen die ongeveer een keer per maand door de CBCS 
(Organisme intersectoriel de coordination agréé par la Commission communautaire 
française) 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. 
 
Wij nemen deel aan de vergaderingen die binnen de CBCS de federaties van de gezondheids- 
en sociale sector verenigt in het ‘ambulante decreet’, nl. : 
 
 de ‘Fédération des services sociaux’ (sectoren ‘Centres d’action sociale globale’,  

hulpdiensten voor justiciabelen en de ‘Espace-Rencontres’) 

 de ‘Fédération des services bruxellois d’aide à domicile’ 

 de ‘Fédération des maisons médicales’ 

 de ‘Fédération laïque de centres de planning familial’ 

 de ‘Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale’ 

 de ‘Fédération bruxelloise francophone des institutions pour toxicomanes’ 

 de ‘Fédération bruxelloise pluraliste des soins palliatifs et continus’ 

 het Steunpunt – Schuldbemiddeling verenigt het geheel van de diensten 

schuldbemiddeling 

 
De ‘Association des maisons d’accueil’ neemt ook deel aan de vergaderingen. 
 
Deze vergaderingen laten toe aan de federaties van gedachten te wisselen over de 
gemeenschappelijke soorten problemen en desgevallend gemeenschappelijke standpunten in 
te nemen. 
 
De vergaderingen in 2015 waren toegespitst op de vragen van de administratie in verband 
met de uitvoering van geharmoniseerde statistieken en van een vereenvoudigd en 
geharmoniseerd activiteitenrapport (voor alle gezondheids- en sociale sectoren). 
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Aldus hebben de federatie aan de respectievelijke sectoren een schrijven voorgelegd dat de 
weerspiegeling is van een officiële stellingname van het geheel der federaties betreffende de 
kwestie van de inzameling van geharmoniseerde gegevens. 
 
Ook de federaties van de sociale sector hebben verder gepleit voor hun herfinanciering. 
 
Immers, de erkenning als federatie is, in tegenstelling tot die van de diensten, niet gekoppeld 
aan de naleving van een bij decreet bepaald personeelskader.  
 
De herfinanciering van de sociale federaties is op heden onontbeerlijk om zeker te zijn van  
 een betere coördinatiecapaciteit op het terrein; 
 een betere articulatie van de sociale en de gezondheidssector om een beleid te kunnen 

voeren met een reële impact. Deze articulatie gaat via een dynamiek van overleg tussen 
alle ambulante federaties die moeten kunnen beschikken over dezelfde menselijke 
middelen om dit te kunnen doen; 

 voldoende tijd om de terreinexpertise naar de dialoog met de politiek en de administratie 
te brengen. 

7.2.1. De kwalitatieve evaluatie 

Met de federaties en het CBCS werd overeengekomen te werken op een thema dat 
gemeenschappelijk is voor alle sectoren.  
 
Het gaat erom de beslissingen uit te voeren die genomen werden op de kwalitatieve evaluatie 
2011-2013 inzake mutualisering van de hulpbronnen van de CBCS en de sectorale 
coördinatie-instellingen erkend in het kader van het ‘ambulante decreet’ om te denken aan de 
gemeenschappelijke communicatietools, nl. het gebruik van het samenwerkingsintranet met 
de bedoeling een gedeelde agenda bij te houden, listings inzake pers, verenigingen, politiek 
die op participatieve manier geüpdatet worden, en het ter beschikking stellen van 
werkdocumenten.  
 
De omvang van de verschillende dossiers behandeld door de IFA (vergaderingen 
interfederaties van de ambulante sector) lieten geen significante vooruitgang toe in 2015.  
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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 stuurgroep2 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 2015, heeft de stuurgroep een ontmoeting met de arbeidsrechters georganiseerd en heeft 
deel genomen aan de redactie van een dossier die op 9 maart aan de rechters voorgesteld 

                                                        
2 De 11 leden van de stuurgroep voor het jaar 2014 -2015  zijn : Geneviève Debecker (OCMW van Ukkel), Pascale Crozaz 
(OCMW van Elsene), Alexia Verbraeken (OCMW van Etterbeek), Karine Tiberghien en Vicky Van Rijkel (DMBSH), Florence 
Goffin (OCMW van  Brussel), Lore Tilmans (OCMW van Molenbeek), Sandrine Van De Moosdijk (OCMW van Schaarbeek), 
Catherine Jauquet (vzw Espace Social Téléservice), Sarah Denuit (vzw Free Clinic), Anne Defossez (Steunpunt-
Schuldbemiddeling) 
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werd (Collectieve schuldbemiddeling: Samenvatting van de grondbevindingen en de 
beklemtoning van goede praktijken).  
 
Op 30 juli 2015, hebben wij nog de Nationale Kamer van de Gerechsdeurwaarders ontmoet. 
De stuurgroep heeft ook deel genomen aan het opstellen van een klachtdossier die 
doorgegeven werd. . 
 

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  

De preventiegroep bestaat nu uit 8 leden3, beroepsmensen uit de sociale hulp of uit de 
schuldbemiddeling die 1 keer per maand bijeenkomen om de ontwikkeling van 
preventieprojecten te verzekeren en om nieuwe pilootprojecten, in functie van de behoeften 
en van de evolutie van de sector of van het publiek, te ontwikkelen, 

8.2.1. Follow-up van de lopende projecten 

a) De ‘Toolbox van Mijn Budget’ 
 
Dit project wordt gefinancierd door de Nationale Loterij. Het werd geconcipieerd en 
ontwikkeld dankzij een werkgroep van professionals uit de sociale hulp en de 
schuldbemiddeling. De groep is zo’n vijf maal per maand samengekomen om te beslissen over 
de inhoud en de vorm van de tool. Een graficus werd op de kop getikt voor de illustratie, 
schikking en lay-out in z’n geheel. 
 
Het gaat om een ringmap A4-formaat met een klasseertasje, een persoonlijke agenda en tasjes 
om documenten te transporteren, hetzij om betalingen uit te voeren, hetzij voor sociale, 
medische enz. afspraken. 
 
Het basisconcept werd zo opgevat dat de map op die manier makkelijker ingang zal vinden als 
dagelijks gebruiksvoorwerp, en als tool die aangepast kan worden aan de individuele situatie 
van elke gebruiker. 
Het is de bedoeling de budgetmap te verdelen op animaties ter preventie van 
schuldenoverlast en onder mensen die er makkelijk gebruik kunnen van maken (aandacht 
voor taalhindernissen e. d.). 
 
b) De ‘Steungroep tegen schuldenlast’  

                                                        
3 De 8 leden van de preventiewerkgroep voor 2015 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, Fatima Hamri, OCMW van St-Joost-ten-Node,en Chee Theng Hoh, Maison de la Famille 
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Dit project werd opgestart in oktober 2013 en werd regelmatig opgevolgd tijdens de 

maandelijkse vergaderingen van de Preventiegroep in aanwezigheid van de animator die 

verantwoordelijk is voor de activiteiten en de evolutie van de Groep en de deelnemers. De 

Preventiegroep heeft een hele reeks verwachtingen, verzuchtingen en eisen verzameld, die tot 

uitdrukking gebracht werden door de deelnemers betreffende hun ervaring inzake contacten 

en opvolging met de OCMW’s, de diensten schuldbemiddeling en de professionals van 

gerechtelijke schuldbemiddeling. 

 

Als sleutelmomenten kunnen we aanstippen:  

 Een ontmoeting met de Stuurgroep georganiseerd op 3 februari om een 

gemeenschappelijke actie te overwegen tussen de twee studiegroepen. Het ging erom na 

te gaan of de twee groepen professionals geïnteresseerd zijn hun krachten te bundelen om 

de eisen te dragen van particulieren in de zoektocht naar verbetering en aanpassing van 

diensten en hulpmiddelen voor de problematiek zoals ze beleefd wordt door de mensen. 

Men heeft aan beide groepen tijd tot nadenken gelaten vooraleer elkaar opnieuw te 

ontmoeten en eventuele beslissingen te nemen. 

 De samenwerking voor de opmaak van een dossier voor subsidieaanvraag bij de Nationale 

Loterij. Het gaat om een zoektocht naar externe financiële bronnen om de Steungroep te 

bestendigen en zelfs het aantal delocaliseerbare groepen over de 19 gemeenten van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verveelvoudigen. 

 De eerste stappen om kennis te nemen van de reglementering inzake de erkenning in het 

kader van de permanente vorming. Een eerste ontmoeting had plaats met dhr. Jean 

Blairon, lid van de Raad voor permanente vorming, om de fundamentele adequatie na te 

gaan tussen ons project dat uitgevoerd wordt met particulieren, en de filosofie van de 

permanente vorming. Dit leidde tot kennisname van het kader en de krachtlijnen eigen 

aan permanente vorming. De volgende stappen zullen gericht zijn op een ontmoeting met 

de inspecteur en de naleving van de voorwaarden vereist om een 

erkenningsaanvraagdossier in te dienen in 2017. 

 De ontmoeting op 09/11 met de verantwoordelijken van ‘Psytoyens asbl’, vereniging die 

actief is op het gebied van geestelijke gezondheid met als doel de deelname te bevorderen 

van de patiënt aan het nemen van beslissingen die hem betreffen. Het gesprek met mevr. 

Fransolet en mevr. Delbascourt liet toe de respectievelijke manieren te vergelijken om 

particulieren te betrekken in het sectoraal leven dat hen betreft. Een uitwisseling van 

goede procedés en informatie over het verloop van de projecten beiderzijds werd 

voorzien. 

 In dezelfde lijn had ook een ontmoeting plaats met de coördinatie van de ploeg van 

ervaringsdeskundigen in de MI-Is op 12/11 met als doel tot een beter begrip te komen van 

hun manier van functioneren en eventuele vastgestelde obstakels in de diensten uit de 

weg te ruimen. Wij wensen ons te laten inspireren door hun ervaring inzake 

implementatie in de administratieve federale diensten van mensen die slachtoffer waren 

van sociale uitsluiting. Deze praktijk gaat in de richting van het project waarbij de ervaring 

van mensen met schuldoverlast gevaloriseerd worden binnen de diensten 

schuldbemiddeling in de vorm van bv. hulp en begeleiding van particulieren, bij stappen 

die professionals niet kunnen / willen nemen. 
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 Wij werden aangezocht een interactieve voordracht te houden voor de studenten ‘social 

engineering’ van de Haute Ecole Paul Henri Spaak, op hun residentieel seminarie tijdens 

het weekend van 29/11. De voordracht ging over het verhaal van het organiseren van de 

Steungroep en over de etappes in de evolutie ervan. Het getuigenis van een deelneemster 

aan de Steungroep diende tot steun en illustratie van de methodologische, filosofische en 

sociologische gegevens van de voordracht. We konden de specifieke bijdragen belichten 

tot de Groep als plaats voor nieuwe solidariteit en steun van deelnemers die opnieuw 

actoren worden. 

 

Perspectieven: 
 De belangrijkste inzet bestaat erin de bestaande steungroep te consolideren en op 

zoek te gaan naar subsidies om een nieuwe groep te creëren die ’s avonds 
toegankelijk is met de bedoeling te beantwoorden aan de noden van mensen die 
werken of die in opleiding zijn of overdag bezig zijn met hun administratieve 
stappen en problemen. 

 
 De Preventiegroep vindt het ook belangrijk na iets meer dan twee jaar functioneren 

andere groepen op poten te zeten om een bredere dynamiek op te wekken tussen 
mensen. 

 
 De reeds aangekaarte komst van een animatrice voor een tweede steungroep zou 

eveneens de studie en de gedachtenuitwisseling versterken binnen de 
Preventiegroep. 
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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 en nog op 30 juli 2015, dienden wij bij de Nationale Kamer twee volledig 
dossiers in ten laste namelijk van het kantoor Leroy (in bijlage). 
Aangezien wij geen enkel antwoord kregen, hebben wij de Nationale Kamer herhaaldelijk per 
brief herinnerd aan deze dossiers… maar mochten tot op heden geen antwoord ontvangen! 
 

Vooruitzichten  
 
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! 

9.2. De Europese betalingsbevelprocedure en de 
inningspraktijken van de maatschappij HOIST KREDIT AB 

De maatschappij is gespecialiseerd in de overname en de inning van vorderingen die als 
verloren worden beschouwd ("non-performing") en zet de vervolging goedkoop verder - 
meestal in de minnelijke fase - onder dreiging van gerechtelijke vervolging. 
 
Deze maatschappij maakt gebruik van de Europese betalingsbevelprocedure voor de inning 
van de schulden die zij heeft overgenomen van verschillende energieleveranciers (Electrabel, 
Essent, Luminus, Lampiris…) en van Citibank 
 
Het is ons duidelijk dat Hoist de Europese wetgeving omzeilt teneinde een uitvoerbare 
titel te bekomen middels een snelle en eenzijdige procedure. 
 
Nog afgezien van onze bedenkingen bij het zogenaamde grensoverschrijdende karakter van 
deze geschillen, hebben wij in onze dossiers nog andere misbruiken vastgesteld: de 
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aangerekende kosten zijn niet conform, veel schulden zijn verjaard of worden betwist, Hoist is 
niet in staat de gevorderde bedragen te bewijzen, de dwingende bepalingen met betrekking 
tot de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter inzake energie of consumentenkrediet 
worden niet gerespecteerd, .... 
 
Deze methoden zijn uiterst betwistbaar en ze hebben dramatische gevolgen voor de reeds 
kwetsbare personen die ons raadplegen. 
 
In onze overtuiging dat het van essentieel belang en dringend is om een einde te stellen aan 
deze praktijken, hebben wij in mei 2015 een grote voorlichtingscampagne gelanceerd over dit 
onderwerp met de dienst Infor Gas-Elec en de Federatie van de Bicommunautaire 
Maatschappelijke Diensten (FBMD) - Steunpunt SocialEnergie 
 
We hebben een brief gestuurd, samen met een analysedossier gebaseerd op onze vaststellingen op het 
terrein, naar 

 alle Brusselse vrederechters,  
 de inspectie van de FOD Economie, 
 de federale ombudsman voor Energie  
 en de minister van Economische Zaken. 
 
Het analysedossier is beschikbaar op onze website onder de rubriek Federatie. 

9.3. De collectieve schuldenregeling 

Op 9 maart 2015 hebben we met de stuurgroep een ontmoeting gehad met de magistraten 
van de arbeidsrechtbank. 
 
Bij die gelegenheid hebben we hen de terugkerende problemen voorgelegd, die de diensten 
schuldbemiddeling in de praktijk nog steeds tegenkomen met betrekking tot de collectieve 
schuldenregeling. 
 
Wij weten maar al te goed dat het verhaal van de persoon met schuldoverlast niet altijd 
hetzelfde is als dat van de schuldbemiddelaar. Wij gaan dus niet onmiddellijk in op 
persoonlijke klachten, maar we horen wel vaak dezelfde klachten en stellen vast dat veel van 
deze klachten gerechtvaardigd zijn. 
 
Enkele voorbeelden: de budgetten zijn te krap of liggen onder de basisbedragen (leefloon…), 
vertraging in de uitbetaling van het leefgeld of stortingen die onder het bedrag voorzien in het 
plan liggen, weigering om in te grijpen wanneer de financiële situatie verandert. 
 
Gelukkig hebben deze bevindingen betrekking op een beperkt aantal schuldbemiddelaars 
(vaak dezelfden). Het leek ons dan ook belangrijk om tijdens deze vergadering ook de nadruk 
te leggen op de bestaande praktijken die lijken bij te dragen aan het goede verloop van de 
procedure. 
 
Op 5 mei hebben de magistraten van de Franstalige Arbeidsrechtbank van Brussel aan de 
gerechtelijke schuldbemiddelaars hun nieuwe versie voorgesteld van het standaard minnelijk 
afbetalingsplan. 
 
Enkele van onze suggesties werden overgenomen in het nieuwe standaardplan, wat ons 
uiteraard erg verheugt! 
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9.4. Consumentenkrediet - Armoedekwesties 

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. 
 
In 2015, verenigde het DSK - plateform 31 organisaties : Equipes Populaires (coordination) / 
Steunpunt voor diensten schuldbemiddeling (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) / Groupe 
Action Surendettement (GAS) / Groupement d'initiative pour la lutte contre le 
surendettement de Liège (GILS) / Centre de référence en médiation de dettes de Namur 
(Médénam) / Centre de référence du Hainaut (Créno) / L’Action sociale du Brabant wallon / 
Réseau Financité / FEMMA (ex-KAV)/Jeunes organisés et combatifs (JOC) / Réseau wallon de 
lutte contre la pauvreté / Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté / Belgisch Netwerk 
Armoedebestrijding / Federatie van de bicommunautaire maatschappelijke diensten / ACV-
CSC/ ABVV-FGTB / Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) / Vlaams Netwerk Tegen Armoede /  
BIZ Noord-West-Vlaanderen / BIZ Centraal-West-Vlaanderen / BIZ Zuid-West-Vlaanderen / 
BIZ Oost Vlaanderen / BIZ Halle-Vilvoorde / BIZ Brussel / BIZ Oost-Brabant / BIZ Boom-
Mechelen-Lier / BIZ Antwerpen / BIZ Kempen / BIZ Limburg / Cebud (Centrum voor 
Budgetadvies en onderzoek) / De Gezinsbond/  
 
In 2015 focussen de aanbevelingen op ‘gratis aanbiedingen’ om alzo de consumenten beter te 
beschermen:  
 De strijd tegen ‘gratis’ aanbiedingen, die eigenlijk leugens en bedrog zijn, moet een 

prioriteit worden bij het beschermen van de consumenten.  
 Reclames waarin het woord ‘gratis’ voorkomt: alleen indien ‘gratis’ zonder voorwaarden is 

en geen kosten meebrengt.  
 Bedrieglijke reclame voor kredieten aan 0 % sanctioneren  
 Verbod op aanbiedingen van gratis geld in reclame voor financiële producten / diensten 
 De consument beter informeren bij het tekenen van een contract  
 De mogelijkheden verbeteren om in beroep te gaan bij ombudsmen of bij het gerecht.  
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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). 
 
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 7.3 bovenaan. 
 
Partnerschap met de leden van het Platform Dag zonder Krediet  
Wij nemen deel aan de vergaderingen van het platform DZK, dat een dertigtal 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 9.4 hierboven. 
 
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. 
 
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 
 
Jaarboek krediet en collectieve schuldenregeling – Redactiecomité 

http://www.cebud.be/
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Wij zijn lid van het redactiecomité en werken actief mee aan de redactie van het Jaarboek 
krediet en collectieve schuldenregeling dat gepubliceerd wordt door het OCE.  
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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 website. 

1.1. De Dag Zonder Krediet 

Aanvankelijk was het platform Dag Zonder Krediet een initiatief van onze vereniging en de 
Equipes Populaires. Nu telt het platform 31 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” 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. 
 
Te mooi om waar te zijn’, was het thema van de Dag zonder Krediet 2015, die plaats had 
op 28 november 2015.  
 
Dit jaar in de kijker: de aanlokkelijke aanbiedingen en zogezegde andere geschenken die 
de koopwoede moeten aanzwengelen…  
 
Het doelpubliek van deze sensibiliseringscampagne? De 18- tot 25-jarigen die sociaal-
economisch zwak staan en makkelijke prooien van de reclamejongens zijn.  

1.2. Waarom op de jongeren mikken?  

De cijfers van de Nationale Bank van België tonen aan dat meer en meer 
jongvolwassenen in de schulden raken, en dat ook het risico hierop toeneemt. De 
jongeren zijn immers grotere wanbetalers inzake krediet. Ze evalueren nauwkeurig 
hoeveel iets kost voor zover ze het kennen of gebruiken. Weinigen onder hen weten 
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daarentegen hoeveel het gezinsbudget bedraagt, de uitgaven voor eten of het bedrag dat 
besteed word aan huislasten (water, gas, elektriciteit).  

1.3. Anti-zwendel-gids ten behoeve van jongeren  

De leden van het platform hebben een tool gecreëerd waarin alle informatie verzameld 
werd om te vermijden dat jongeren in de val trappen van commerciële aanbiedingen. De 
folder “te mooi om waar te zijn” nodigt de lezer uit na te denken over zijn 
consumptiegedrag, zijn relatie met geld, maar biedt ook hints aan om ‘verstandig’ te 
consumeren. Deze folder is verkrijgbaar op www.dagzonderkrediet.be of op bestelling 
op 081/73.40.86 - secretariat@equipespopulaires.be. De folder is gratis met 
uitzondering van de verzendingskosten.  

1.4. Informatie en preventie van schuldoverlast 

In 2015, verliep de Dag zonder Krediet op diverse manieren afhankelijk van de 
gewesten.  
 
In Brussel konden de diverse animaties die gepland waren voor de 13e Dag zonder 
Krediet, meer bepaald in de Nieuwstraat, niet doorgaan ten gevolge van de annulering 
van openbare evenementen na de aanslagen in Parijs. 
 
Alle andere acties daarentegen die op het programma stonden in Vlaanderen en 
Wallonië hadden wel plaats. De verenigingen van het platform bezetten animatiestands 
in hogescholen van Luik, Mons, Bastogne en Namen.  
 
Humor en spot stonden op het programma van de animaties! Dit jaar hadden we 
besloten gebruik te maken van verkooptechnieken voor onze animatie: op het 
programma een ludieke wedstrijd ‘Sunrêve’, waarmee een cruise in de wacht kon 
gesleept worden. Maar het publiek moest tot eigen scha en schande leren dat je 
aandachtig de kleine lettertjes moet lezen…  
 
Om de foto’s van de animaties te zien surf naar de site www.dagzonderkrediet.be 

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 2015, vestigen de aanbevelingen de aandacht op alles wat zogezegd « gratis » is, maar 
wat vaak in werkelijkheid niet het geval is.  
 

http://www.dagzonderkrediet.be/
http://www.dagzonderkrediet.be/
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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.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 Steunpunt 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 

 

Het aantal workshops die we hielden gedurende het jaar 2015 is sterk afgenomen 

vergeleken met de voorgaande jaren omdat de opvolging van de leden van de 

Steungroep, alsook het creëren van de budgetmap, een groot deel van de beschikbare 

tijd opslorpten. 

 

Vanaf september 2015, hebben de workshops weer een normaal ritme hervat. 

 

Bovendien hebben we in de lente van 2015 een financiering voor zes jaar verkregen van 

het Europees Sociaal Fonds (ESF) die ons zal toelaten onze activiteiten inzake preventie 

te versterken via de aanwerving van een tweede persoon die de animaties zal verzorgen.  

 

Er werd hard gewerkt aan de conceptie van interactieve animaties en het opbouwen van 

een aangepast aanbod voor de doelgroepen met de bedoeling een coherent voorstel te 

kunnen maken aan de instellingen van socio-professionele integratie in het Brussels 

Gewest.  

 

Tegelijkertijd werd er vooruitgang geboekt aan de kant van prospectie, contacten, 

ontmoetingen en uitleg vóór het installeren van samenwerkingsverbanden. 

2.1.1. Analyse van het verzoek 

We hebben verder gebruikgemaakt van het ‘analyserooster van de aanvraag’ om de 

formulering van de verwachtingen van de opdrachtgevers te vergemakkelijken en 

samen een samenwerkingsverband op te bouwen dat aangepast is aan de profielen en 

noden van de doelgroepen.  
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Met de prospectie en het installeren van nieuwe samenwerkingsverbanden in het kader 

van de workshops gefinancierd door het ESF (cf. infra), heeft deze voorafgaande etappe 

haar ganse belang bevestigd om stevig vat te krijgen op de doelgroepen en de 

professionele relais voor informatie en motivatie voor te bereiden. 

 

Naast de nieuwe prospecties, hebben ook de vaste medewerkers beroep gedaan op onze 

activiteiten. 

2.1.2. Lijst van opdrachtgevende instellingen en doelgroepen 

a. 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. 

De ontwikkeling van onze voorgaande samenwerking wordt getest met de overgang 

naar 5 animatiesessies en een evaluatiesessie 

 
b. 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 of om te getuigen over het probleem in de onmiddellijke realiteit. 

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

Hernemen en verderzetten van de bijdrage van de leden van de Steungroep: 

het getuigenis van een deelnemer van de Steungroep over de risico’s verbonden aan 

compulsieve aankopen en de verleidingskracht van reclame heeft veel interesse bij 

jongeren ontmoet en veel vragen opgewekt (zie onderstaande evaluatie)  

 
d. Convivial vzw, vereniging voor onthaal en hulp aan vluchtelingen, vraagt opnieuw 

onze tussenkomst voor hun doelgroepen die worden gevolgd in hun 

inburgeringsparcours in België. De bedoeling is hen vertrouwd te maken met de 

waarde van het geld in het Westen, met budgetteren, en bij hen het vermogen te 

ontwikkelen zich aan te passen aan de culturele codes en de juridische regels die van 

kracht zijn in onze landen. 

 
e. Piment asbl, vereniging voor socio-professionele integratie, alfabetisering en 

permanente vorming voor laaggeschoolde personen, heeft beroep gedaan op onze 

diensten in het kader van hun workshops ‘Vie sociale et éducation permanente’. 

Gezien het profiel van de doelgroepen ‘alfabetisering’ hebben we ons best gedaan om 
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onze ondersteuning aan te passen met het oog op een goed begrip en een actieve 

deelname, nl. door de taalbarrière te omzeilen. 

f. De ‘Rijksdienst voor Pensioenen’, heeft beroep gedaan op onze animaties via de 

tussenkomst van de vzw ‘Cap Santé’ voor haar dienst informatie, voorbereiding en 

opvolging van toekomstig gepensioneerden van de rijksdienst voor pensioenen. De 

bedoeling was toekomstige gepensioneerden voor te bereiden op de veranderingen 

in persoonlijk budgettair regime en hen toe te laten te anticiperen op hun 

consumptiekeuzes en budgetbeheer. 

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 
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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.  

 

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. 

2.1.4. Kwantitatieve evaluatie van de Verbruikersateliers en animaties 
in 2015 

Instelling Groep Datum Thema van de workshop Deelnemers 
Maatschap.  

Werkers 
Totaal 

Le Piment VZW   6/02/2015 Hoe schuldoverlast vermijden ? 15 1 16 

Le Piment VZW    5/03/2015 Hoe schuldoverlast vermijden ? 14 0 14 

Siréas Kantoor   26/02/2015 
De risico’s van schuldenoverlast en 

consumptietips (einde van overeenkomst 
2014) 

19 1 20 

Instituut van de 
Voorzienigheid 
Sint Lambrechts 

Woluwe 

  23/03/2015 
De risico’s van schuldenoverlast:, Waar 
moet men op letten? Waar kan men om 

hulp vragen? 
11 1 12 

Instituut van de 
Voorzienigheid 
Sint Lambrechts 

Woluwe 

  24/03/2015 
De risico’s van schuldenoverlast, Waar 
moet men op letten? Waar kan men om 

hulp vragen? 
21 1 22 

Convivial    23/04/2015 
Praktische tools om mijn budget beter te 

gebruiken 
8 1 9 

Espace Seniors 
VZW 

  11/05/2015 
Hoe mijn budget aanpassen om de 

overgang naar mijn pensioen te maken? 
20 1 21 

Convivial   15/10/2015 
Mijn inkomsten beter gebruiken, mijn 

budget beter beheren, hulp vragen indien 
nodig 

12 2 14 

Convivial   19/10/2015 
Mijn inkomsten beter gebruiken, mijn 

budget beter beheren, hulp vragen indien 
nodig 

12 1 13 

Le Piment VZW    11/12/2015 
Hoe consumeren zonder schulden te 

maken? 
14 1 15 
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2.1.5. Kwalitatieve evaluatie van de Verbruikersateliers en animaties in 2015 

Instelling Datum 
Hebt u van de 

animatie gehouden? 
Iets nuttig of 

interessant bijgeleerd? 

Zal je na de 
opleiding 

anders 
consumeren? 

Siréas Kantoor VZW 26/02/2015 8 9 7 

Le Piment VZW 05/03/2015 9 9 8 

Convivial 23/04/2015 9 9 9 

ONP pour Espace-Seniors asbl 11/05/2015 9 8 5 

Le Piment VZW 11/12/2015 9 9 7 

 
Globale 

Gemiddelde 
9 9 7 

 Mijn globale indruk over de animatie (0=nul en 10=extra) 
Instituut van de Voorzienigheid 

Sint Lambrechts Woluwe 
23/03/2015 8 

Instituut van de Voorzienigheid 
Sint Lambrechts Woluwe 

24/03/2015 8 

Convivial VZW 15/10/2015 9 

Convivial VZW 19/10/2015 8 
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 Enkele reacties van deelnemers 

Wat ik precies geleerd heb : 

 Ik heb geleerd om op mijn hoede te zijn voor gerechtsdeurwaarders en kredieten en dat 

het belangrijk is na te denken alvorens iets te ondertekenen. 

 Kredieten moet men niet zomaar aanvaarden: men moet nadenken alvorens te 

ondertekenen. 

 Ik heb geleerd nooit een krediet te openen. Want nadien zit je in een neerwaartse spiraal. 

 Dat je snel tot over je oren in de schulden kunt zitten.  

 Ik heb geleerd dat er heel wat middelen zijn in de maatschappij om mensen met schulden 

te helpen, maar ook dat er heel wat mensen zijn die andere mensen in de schulden steken. 

 Als je in moeilijkheden zit, bv. door schuldoverlast, dan moet je niet in je hoekje kruipen, 

maar erover praten. Het is heus geen schande. De banken zwaaien met allerlei kredieten, 

en in feite alleen maar om zelf poen te scheppen. 

 Ik heb een nieuw beeld gekregen van krediet, tot op heden onbekend: gevaarlijk en 

waardoor je gauw in het slop terecht komt. 

 Dat er mensen voor ons klaar staan om te helpen je budget te beheren en de balans op te 

maken van al je aankopen. 

 Ik heb geleerd hoe je je geld kunt beheren en tegelijk ervoor te zorgen dat je niet in het 

rood gaat. Een schuldbemiddelaar opzoeken als ik budgetproblemen ervaar of als ik 

schulden heb bij schuldeisers. 

 

Wat heel interessant was 

 Weten hoe je je geld moet beheren. Sparen, opzijleggen wat je verdient om niet in 

aanraking te komen met de deurwaarder. 

 Wat interessant was voor mij: je moet elke maand je facturen betalen. 

 Hoe mijn facturen beheren, hoe geld opzijleggen in functie van mijn sociale inkomsten en 

ook mijn rechten waarvan ik kan profiteren.  

 Voor mij was het interessant. Ik heb heel wat opgestoken wat ik nog niet wist. En 

bovendien heb ik geleerd hoe ik mijn salaris kan beheren. 

 Ik vind dat het heel belangrijk is te luisteren naar iemand die zo’n zware slag 

meegemaakt heeft in het leven. Zo begrijp je beter hoe je eruit kan geraken. 

 Er bestaan veel manieren om er weer bovenop te geraken, en je staat er niet alleen voor. 

 Het feit erover te praten en eruit te geraken wanneer je in de schulden zit. 

Wat minder interessant was 

 Niets was oninteressant. Alles wat u zei was interessant. 

 Alles was interessant in zijn juiste context, maar misschien was het systematisch maken 

van alle berekeningen wat vervelend. 

 Niet-prioritaire uitgaven.  

 Er was niets dat minder interessant was.  

 
 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. HET PROJECT ‘EUROPEES SOCIAAL FONDS’: NOG EEN FACTUUR! WAT NU 

GEDAAN? 

Sinds augustus 2015 geniet het Steunpunt van een subsidie uitgaande van het Europees 
Sociaal Fonds en wordt een nieuw preventieproject ontwikkeld.  
 
Dit project met als titel ‘Nog een factuur! Wat nu gedaan?’, biedt aan partners afkomstig uit de 
socio-professionele integratie preventieworkshops inzake schuldenlast en schuldoverlast.  
 
Dit nieuwe project vervolledigt de Verbruikersateliers die reeds georganiseerd werden 
binnen onze instelling. Het richt zich tot een speciaal publiek, m. n. mensen die een socio-
professioneel integratieparcours volgen. Aan de partners worden drie of vijf animaties 
aangeboden op basis van de volgende thema’s: 
 Schuldenparcours 
 Budget 
 Hulpdiensten 
 Krediet 
 Bank en financiën 
 
Onze workshops zijn erop gericht vaardigheden en attitudes te ontwikkelen bij de deelnemers 
om hun sociale, budgettaire en juridische problemen op te lossen. Immers, we hebben 
vastgesteld dat een aantal personen die een sociaal-professioneel parcours volgen een 
aanzienlijk absenteïsme- en demotivatiepercentage vertonen omwille van de moeilijkheden 
die ze ondervinden bij hun administratieve stappen.  
 
Onze doelstelling bestaat er dus in de deelnemers toe te laten hun sociale en administratieve 
situatie terug in de greep te krijgen, schuldoverlast tegen te gaan en zich toe te leggen op hun 
socio-professionele re-integratie. 

3.1. Zoeken van partners 

We zijn op zoek gegaan naar partners. In een eerste fase hebben we ons gericht tot partners 
die reeds van de animaties gebruik gemaakt hadden in het verleden, om hen ons nieuwe 
project voor te stellen. We hebben dit project ook voorgesteld aan de nieuwe instellingen die 
een beleid van schuldenlastpreventie op poten wilden zetten. 
 
We hebben het project naar 9 instellingen gestuurd. De eerste contacten werden genomen en 
5 instellingen gaven blijk van interesse voor het organiseren van workshops in 2016, en we 
hebben met succes onderhandeld over 5 workshops die plaats zouden hebben in de periode 
december 2015 tot maart 2016. Wanneer we ons aanbieden bij een potentiële partner die 
bovendien nieuw is, weten we niet steeds op voorhand of het publiek al dan niet binnen de 
criteria van het Europees Sociaal Fonds valt. 
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3.2. Ontmoeting en onderhandeling met een partner, en 
ontmoeting met de ploegen 

3.2.1. Analyse van de aanvraag 

Om een aanvraag te analyseren hebben we gebruik gemaakt van hetzelfde document als voor 
de verbruikersateliers. Deze eerste ontmoeting met de partner laat ons toe het publiek dat de 
workshops zal volgen beter in te schatten, de context van onze tussenkomst te bepalen en het 
materiële aspect te regelen (lokalen, materiaal, ...). 

3.2.2. Partnerschap met Siréas Bureautique 

Siréas bureau is een instelling voor socio-professionele integratie van laaggediplomeerde en 
laagopgeleide volwassenen. We werken sinds tal van jaren samen met deze vzw. Met de sectie 
burotica worden links gelegd naar hun opleiding, m. n. het aanleren van vaardigheden i. v. m. 
budgetrooster en budget via Excel. 
 
In onze aanpak via participatieve pedagogie achten we het primordiaal de stagiairs te 
ontmoeten vooraleer het programma van onze workshops te bepalen, omdat we willen 
vertrekken van wat problematisch is voor hen, wat vragen bij hen oproept. 
 
De ontmoeting mondde uit in 5 workshops. De moeilijkheid ligt in het feit dat hun 
schoolprogramma zwaar, vrij sterk omkaderd en veeleisend is. Het moet tegemoetkomen aan 
de eisen van de subsidiërende macht van Siréas. Het enige uurrooster waarvan we kunnen 
gebruikmaken is dat van de cursus permanente vorming die éénmaal per week plaats heeft 
gedurende twee uur. 

3.2.3. Creëren van tools 

We beseften algauw dat het publiek waarmee we zouden te maken hebben tijdens onze 
animaties gediversifieerd zou zijn qua sociale en financiële situatie, maar ook qua oorsprong. 
Wij achtten het dus van zeer groot belang aangepaste tools te gebruiken, of tools die 
aanpasbaar zijn voor verschillende publieksgroepen met een diverse achtergrond en een 
diverse beheersing van de Franse taal. 
 
In 2015 hebben we voor de volgende ondersteuningsmiddelen gezorgd: 
 
Schulden op een tijdslijn 
 
We wilden een visuele ondersteuning creëren, een tool die actieve deelname van de stagiairs 
mogelijk maakte. Op basis van getuigenissen en vragen van de deelnemers creëren we een 
tijdslijn waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: 
 De etappes van de tijdslijn: factuur, herinnering, ingebrekestelling… 
 De gesprekspartners bij elke etappe: de schuldeiser, de advocaat, de deurwaarder, de 

vrederechter…. 
 De kosten tijdens al deze etappes  
 De hulpdiensten: de dienst schuldbemiddeling, de sociale dienst, …. 
 De instellingen waar men in beroep kan gaan: de beslagrechters, de orde der advocaten,...  
 
Mijn budget en ik 
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We hebben een gezelschapsspel gecreëerd dat we de naam ‘Mijn budget en ik. Vriend of 
vijand?’ meegaven. We dachten dat een rollenspel geschikter was om stagiaires aan de ‘praat’ 
te krijgen dan de eigen situatie. 

3.2.4. Schrijven van een document bestemd voor het publiek 

Op het eind van elke animatie geven we schriftelijk ondersteuningsmateriaal dat de 
deelnemer mag bewaren en raadplegen in functie van zijn noden.  
 
Dit materiaal biedt de mogelijkheid vollediger informatie te verschaffen dan tijdens de 
animatie; de onderwerpen zijn uitgebreid en de tijd die eraan besteed wordt in de animatie is 
soms te kort, ... / ... (welke keuzes doe ik gewoonlijk, wat zijn mijn mogelijke keuzes?). Het 
biedt ook de mogelijkheid informatie in verband met budgetteren te krijgen en delen (sociaal 
tarief, vrijstelling van taksen, keuze van een ziekenkas...).  
 
Het gaat er ook om een eerste benadering te delen over de kosten van levensonderhoud en 
over maatregelen die ik kan nemen om mijn situatie te verbeteren. 
 
 Van factuur naar schuld … Wat gedaan? Tot wie kan ik me wenden? 

 In dit document hebben we de tijdslijn hernomen. We bespreken de rol van de deurwaarder 

(wat mag hij doen, wat mag hij niet doen, goederen en inkomsten waarop geen beslag kan 

gelegd worden). We beschrijven een zitting op het vredegerecht en belichten de proactieve 

rol die iedereen in het kader van deze procedure kan spelen. We geven een korte 

beschrijving van de diensten schuldbemiddeling, de kantoren voor juridische hulp. Op het 

eind van het dossier ten slotte geven we de volledige coördinaten van de diverse 

hulpdiensten: Sociale diensten, SBD, KJH… 

 
 Mijn budget en ik: vriend of vijand ? 

We stellen verschillende budgetmodellen voor (met of zonder afbeeldingen) en nodigen de 
mensen uit tot nadenken, in alle rust, over de verschillende budgetposten; wat prioritair of 
bijkomstig is, wat ik kan verminderen of niet... 

3.2.5. Animaties 

In 2015 hebben we 2 x 2 animaties gedaan bij Siréas bureau.  
 
Het aantal deelnemers ingeschreven voor de opleiding bedroeg 24. Daarom hebben we ervoor 
gekozen om de klas te ontdubbelen, waarbij elke animatrice met een groep werkte. Elke groep 
kreeg in 2015 twee animaties: een over de schuldentijdslijn, een andere over budgetteren. 

3.3. Kwalitatieve evaluatie van de ESF-animaties  

Evaluatie met de deelnemers  

De kwantitatieve evaluatie biedt ons de mogelijkheid het aantal workshops te meten, alsook 
de gekozen thema’s en het aantal sessies die binnen eenzelfde instelling georganiseerd 
werden met dezelfde deelnemers, en het aantal betrokken deelnemers. 
 

Evaluatie met de deelnemers  
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Rekening houdend met de verschillende niveaus van taalbeheersing van het Frans van de 
deelnemers kozen we voor een evaluatieschema ‘heet-van-de-naald’ dat vrij eenvoudig was 
zodat iedereen zich kon uitdrukken. Deze evaluatie bestaat uit een in graden onderverdeelde 
lijn van 0 tot 10, waarbij een algemene appreciatiequotering van de animatie gegeven wordt. 
Ze bevat ook twee in te vullen lege vakken waarin enerzijds gepreciseerd wordt wat de 
persoon geleerd heeft tijdens de animatie en anderzijds de vragen waarmee hij blijft zitten. 
 

Instelling Groep Datum 
Thema van de 

animatie 
Deelnemers 

Maatschap.
Werker 

Toatal 

Siréas 
VZW(sectie 

burotica) 
1 19/11/2015 

Wanneer een 
factuur een 

schuld wordt: 
Waar kan men 

om hulp vragen? 

10 1 11 

Siréas VZW 
(sectie 

burotica) 
2 19/11/2015 

Wanneer een 
factuur een 

schuld wordt: 
Waar kan men 

om hulp vragen? 

10 0 10 

Siréas VZW 
(sectie 

burotica) 
1 3/12/2015 

Mijn budget en 
ik: vriend of 

vijand? 
6 1 7 

Siréas VZW 
(sectie 

burotica) 
2 3/12/2015 

Mijn budget en 
ik: vriend of 

vijand? 
7 0 7 

 

Instelling Datum  Aantal deelnemers 

Mijn algemene 
appreciatie van de 
animatie (0=nul en 

10=extra) 
Siréas asbl (sectie 

burotica) 
19/11/2015 19 8 

Siréas asbl (sectie 
burotica) 

3/12/2015 14 9 

 
Globaal gemiddelde  9 

 
Enkele reacties van de deelnemers 

Wat ik geleerd heb 

 Het belang mijn factuur tijdig te betalen om te vermijden dat mijn kosten oplopen. Ik heb 

ook de etappes geleerd: factuur, herinnering, ingebrekestelling, dagvaarding, zitting... 

Wat zijn de etappes en waar ligt het gevaar? 

 Dat je altijd in het groen moet blijven. Er zijn verschillende hulpformules. De verschillende 

etappes vooraleer overgegaan wordt tot openbare verkoop. 

 Het onthaal is goed. De uitleg was precies en goed te begrijpen. Ik heb veel geleerd over 

het onderwerp ‘schulden’. 

 Ikzelf woon nog niet alleen. Ik heb dus tijdens de animatie heel wat opgestoken. Ik heb 

geleerd dat je, als je in de problemen zit, toegang hebt tot verschillende kanalen voor 

hulp. Het was ook goed eraan herinnerd te worden dat het opletten geblazen is als je 

laattijdig je facturen betaalt. 
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 De etappes die zich voordoen, wanneer je in de schulden zit die je niet kan terugbetalen. 

Dat je je altijd op het gerecht moet aanbieden als je gedagvaard word. 

 Het is van belang je facturen te betalen. Indien je het vergeet, is het van belang tijdig te 

reageren. De plaatsen waar je hulp kunt krijgen in zo’n geval (schuldenlast). De algemene 

informatie oké. 

 De moeilijkheden van vrijstelling van betaling, de mogelijkheden tot gespreide betaling, 

enz. 

 Ik heb ten eerste iets opgestoken over de verkeerstaksen in verband met mijn budget, en 

hoe je inkomsten te spreiden over een ganse maand. Over de ziekenkas. 

 Leren je budget te beheren. Over de gewestbelasting. Over het HZIV. We hebben veel 

geleerd ! 
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4. ONDERSTEUNING VAN PROFESSIONALS DIE PROJECTEN TER PREVENTIE VAN 

SCHULDOVERLAST WILLEN OPSTARTEN 

4.1. Opleidingen 

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

4.1.1. 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.  
 
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. 

4.1.2. 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 2015 hebben wij het volgende georganiseerd: 
 
a. 4 werkgroepen voor de uitwisseling van “goede praktijen” – gebaseerd op thema’s 

van de schuldbemiddeling, maar nu aangepast om particuliers te informeren. De 

pedagogische methode is: “iedereen brengt zijn vragen, zijn geslaagde of mislukte 

ervaringen, zijn pedagogische tools mee. Samen proberen wij dan aangepaste en efficiënte 

oplossingen voor ons publiek te vinden”. 
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i. Hoe kan men iemand het best helpen om "voor de rechter te komen” zodat hij zich 
kan verdedigen zonder onhoudbare betalingsplannen opgelegd te krijgen? 

ii. Hoe kan men preventieateliers organiseren voor « artikel 60 - werknemers »?  
iii. Hoe kan men de procedure in CSR “vulgariseren” om de toekomstige kandidaten 

een juist beeld te geven van wat hen te wachten staat? 
iv. Hoe kan men de rol van een gerechtsdeurwaarder in minnelijke of gerechtelijke 

inning op een eenvoudige maar ook praktische manier uitleggen? Dit om onnodige 
angst te doen verdwijnen maar toch een juist beeld van de situatie te geven.  

 
Specifieke hulpmiddelen werden ontwikkeld om de professionals in hun communicatie met 
de personen te helpen. Deze pedagogische tools zullen als vertrekpunt dienen voor 
toekomstige preventieanimaties  
 
Voor de evaluaties van deze opleidingen en activiteiten, zie deel 1, hoofdstuk 3 hierboven 

4.2. . Preventietools ter beschikking van de professionals 

4.2.1. De nieuwsbrief  

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

4.2.2. De 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. 

4.2.3. De toolbox van MIJN budget  

Deze nieuwe tool werd ontworpen in een werkgroep van professionals en uitgetest op 
deelnemers aan een Steungroep. Het is de bedoeling deze tool ter beschikking te stellen van 
particulieren voor persoonlijk gebruik op lange termijn zodat men zich geleidelijk kan trainen 
op het houden van een privébudget. Het is een nuttige aanvulling bij een Verbruikersatelier-
animatie of een sensibiliseringssessie in verband met schuldrisico.  
 
Naar aanleiding van een groepservaring werd overgegaan tot de actieve betrokkenheid van 
professionals en tot het inzamelen van meningen en aanbevelingen van particulieren. Het gaat 
om een A4-map met inlegbladen (1 per budgetrubriek), die nuttige info bevat voor elke 
budgetpost. Deze map is ook voorzien van een kalender, meerdere verklarende schema’s, een 
algemene gebruiksaanwijzing. De gebruiker heeft twee mappen ter beschikking die hij kan 
meenemen en waar hij zijn te betalen facturen kan insteken, maar ook nuttige documenten 
voor een sociale, medische afspraak... Ten slotte is er bij de vierkleurig geïllustreerde map ook 
een klasseertasje om belangrijke papieren te bewaren. 
 
Om het nut van deze tool te optimaliseren wordt ook naar onze website verwezen voor 
praktische informatie die geüpdatet wordt en die vollediger is dan in de papieren versie. 
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5. 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 die zich ontwikkelt en 
verveelvoudigt. 

5.1. 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. 
 
Voor het kwantitatieve aspect en de evaluatie van deze infosessies, zie deel 1, hoofdstuk 3 

5.2. Steungroep voor personen met schuldoverlast  

De Steungroep werd bedacht en opgericht in oktober 2013 met een groep van 10 à 15 
personen in (minnelijke of gerechtelijke) schuldbemiddeling en kwam in de loop van het jaar 
2015 regelmatig bijeen, gemiddeld 2 vergaderingen per maand. 
 
Als belangrijke stappen en verwezenlijkingen in rechtstreeks verband met de Steungroep die 
een onderkomen vond in het wijkhuis Malibran van Elsene, kunnen we aanstippen: 
 De creatie van een Facebook-pagina, voorbehouden voor de leden van de Steungroep: dit 

was een gelegenheid om het lidmaatschap van de groep te versterken via intermenselijke 

communicatie, dankzij advertenties van culturele, sociale en politiek geïnspireerde 

evenementen; 

 Het zoeken naar samenwerking met het sociaal restaurant in Molenbeek ‘Het Snijboontje’ 

om mensen makkelijker hun isolement te laten doorbreken en toegang te verlenen tot een 

volle maaltijd in geval van een krap budget; 

 Het zoeken naar samenwerking met een instelling die toegang verleent tot de Art. 27-

tickets om die uit te delen onder de leden van de Steungroep en alzo hun toegang te 

vergemakkelijken tot culturele activiteiten en groepsuitstapjes buiten de 

groepsvergaderingen; 

 Ontmoeting met Patou Macaux, actrice bij de ‘Compagnie du Campus’. Zij was de bezielster 

van een schrijfopdracht voor theater (via stage), die eind 2015 uitmondde in het schrijven 

van een sketch waarin de lotgevallen behandeld worden van iemand die het aan de stok 
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heeft met een gerechtelijk schuldbemiddelaar. Naast de schrijfopdracht was er ook het 

regiewerk en de groepsvoorstelling. Deze sketch werd vervolgens opgenomen en 

gesonoriseerd in samenwerking met de ploeg van GSARA vzw vooraleer uitgezonden te 

worden op radio Paniek en Radio Campus op 30 september voor de lancering van 

AlterMediaLab over schuldoverlast; 

 De samenwerking van de leden van de Steungroep aan een kritische journalistieke 

opdracht met professionals van ‘AlterEchos/Echos du crédit’. Dit mondde uit in het 

realiseren van een speciaal nummer van AltermediaLab over schuldoverlast dat 

voorgesteld werd aan het publiek op een evenement georganiseerd in het cultureel 

centrum J. Franck, met in het bijzonder het maken van een rechtstreekse radio-uitzending, 

verzorgd door 4 leden van de Steungroep en radio-animatoren van de GSARA. De artikels, 

fotoreportages, bladen van stripverhalen, de radio-uitzending zijn terug te vinden op: 

http://altermedialab.be/lab/projets/surendettement/;  

 Verder nadenken over het parcours en de belangrijke gebeurtenissen in eenieders verhaal 

dankzij de methodologie van het levensverhaal; 

 De deelname van meerdere leden van de Steungroep aan het opleidingsprogramma ten 

behoeve van professionals inzake schuldbemiddeling: 

 ‘En als we nu eens van plaats verwisselden?’: 5 leden van de Groep hebben 

deelgenomen aan de opleiding met de professionals, waarbij vragen gesteld werden 

over de respectievelijke voorstelling van beide partijen, 

 ‘Infosessies voor het publiek over de CSR’: 3 leden van de Steungroep wensten hun 

ervaring inzake CSR of weigering tot CSR te delen met andere personen die aan het 

beslissen waren; 

 Investeren in het onthaal van nieuwe personen in de Groep, thuisbezoeken om eenzame 

mensen of mensen in moeilijkheden te ontmoeten, begeleiding van mensen in 

moeilijkheden bij hun administratieve stappen;  

 Het beheer van een kleine bibliotheek met romans, boeken over geschiedenis, sociologie, 

filosofie,... als voedsel voor het studiewerk en groepsdiscussies. 

 
Op dit moment in zijn evolutie biedt de Steungroep de volgende mogelijkheden:  
 
 Aan andere mensen met schuldoverlast de voordelen en moeilijkheden van CSR 

bijbrengen, 
 De moeilijke, zelfs traumatische ervaring van schuldoverlast en de gerechtelijke procedure 

transformeren in een toneelscenario dat aan anderen mededeelbaar is, 
 Andere mensen in moeilijkheden tegemoet gaan en hen uit hun isolement helpen, of 

helpen bij het ondernemen van stappen wanneer het hen aan moed ontbreekt, 
 Verderzetten en versterken van de sociale relaties opgebouwd binnen de groep door ze te 

ontwikkelen buiten de groep, 
 Hartelijke relaties onderhouden en elkaar ondersteunen op feestelijke momenten, 
 Leren omgaan met professionals uit de schuldbemiddeling buiten het institutioneel kader 

waarin dossiers behandeld en opgevolgd worden, en dit via de permanente vormingen, 
 Leren onderzoeken op journalistieke manier en leren samenwerken met professionele 

journalisten bij het bestuderen van het sociale fenomeen van de schuldoverlast, waarbij de 
persoonlijke ervaring getoetst wordt aan de lectuur en de analyse van professionals, 

 Samenwerken bij het op poten zetten van andere steungroepen. 
 

http://altermedialab.be/lab/projets/surendettement/
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Resultaten: de bereidwilligheid om te getuigen, zich sociaal te engageren en in het openbaar 
te spreken via het brengen van een boodschap, werd ontwikkeld gedurende het jaar 2015 om 
uit te monden bij de openbare voorstelling van hun journalistieke werk ‘AltermediaLab’. Zeer 
heftige discussies werden in de groep gevoerd over kwesties inzake actualiteit, economische 
of interculturele politiek.  

5.2.1. Algemene balans en vooruitzichten 

De leden van de Steungroep namen het risico om in het openbaar te spreken en uit de 
anonimiteit te treden, en een boodschap over te brengen die volstrekt verschilt van de 
ontoereikende sociale voorstellingen ten opzichte van mensen in de problemen en met 
schuldoverlast. Het journaal ‘AltermediaLab’ bood de mogelijkheid hun acties inzake vrijwillig 
engagement en hun kritische blik op de maatschappij en de stereotype voorstellingen in de 
kijker te zetten. 
 
Hun bereidwilligheid hulp te bieden aan andere mensen in een gelijkaardige situatie en hun 
verlangen om de werkmethode van professionals te beïnvloeden bracht hen ertoe deze op te 
zoeken door zichzelf te confronteren met verschillende opvattingen en met moeilijkheden 
inzake wederzijdse erkenning. Toch boden meerdere gelegenheden de mogelijkheid om 
relaties op te bouwen gekenmerkt door wederzijds respect, andere communicatiemanieren 
uit te proberen en elkaar vertrouwen te schenken (m. n. tijdens de opleiding ‘En als we nu 
eens van plaats verwisselden?’).  
 
De emotionele kwetsbaarheid, de recurrente gezondheidsproblemen, de financiële obstakels, 
de onaangename verrassingen in het leven en de wisselvalligheden bij de behandeling van 
hun dossier blijven reden tot ernstige bekommernis bij de meerderheid van de leden van de 
Steungroep. 
 
Toch wordt het vooruitzicht een avond-Steungroep op poten te zetten in St.-Joost, met 
medewerking van het OCMW, de gemeente en het ‘Maison de la Famille’ een 
kortetermijndoelstelling. 
 
Het OCMW van Watermaal-Bosvoorde wenst eveneens, via zijn cel ‘energie’ dit type 
steungroep op poten te zetten voor dat deel van de gemeentebevolking dat gevolgd wordt 
inzake schuldbemiddeling. Er werd contact genomen om een partnerschap op te richten, met 
de steun en het engagement van een animatrice. 
 
Er wordt regelmatig geëvalueerd tijdens de vergaderingen van de Preventiegroep, nl. één keer 
per maand. 
 
Regelmatige informatie over het bestaan van de Steungroep wordt verstrekt ter gelegenheid 
van de openbare infosessies over de CSR, via de website van het Steunpunt en ter gelegenheid 
van de Verbruikersateliers-animaties. 
 
De eerste prospectietaken werden aangevat om de haalbaarheid te bestuderen van een 
erkenningsaanvraag in het kader van het decreet over de permanente opleiding.  
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DEEL III BIJLAGEN 

Bijlage 1: Programma opleidingen 2015-2016 

Bijlage 2: Evaluatie opleidingen 2015-2016 


