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SCHULDHULPVERLENING ANNO 2009 : 

Aantal mensen met betalingsachterstand stijgt

Cijfers tonen aan dat het aantal mensen met betalingsproblemen 
almaar stijgt. De diensten schuldbemiddeling van de OCMW’s van de 
Welzijnsband Meetjesland streven ernaar om de toenemende schul-
denproblematiek op een effi ciënte manier aan te pakken, en om de 
mensen professioneel bij te staan bij het zoeken naar de gepaste 
oplossing voor hun fi nanciële problemen.

Welzijnsband Meetjesland

De Welzijnsband Meetjesland werd eind 2004 op-
gericht en is een samenwerkingsverband van 13  
OCMW’s van de gemeenten van het Meetjesland.  De 
Welzijnsband organiseert volgende gemeenschap-
pelijke projecten voor de deelnemende OCMW’s:
- veiligheidsconsultatie voor de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid
- juridische informatie en advies
- schuldbemiddeling en collectieve 

schuldenregeling 
- archivering
- interne controle

Voor schuldhulpverlening kan contact opgenomen 
worden met het OCMW van de woonplaats.

8,8% meer mensen met
collectieve schuldenregeling

Uit het jaarverslag van de Nationale Bank blijkt een toenemend aantal 
wanbetalingen van kredietovereenkomsten. Eind 2008 telde de Centrale 
344 072 kredietnemers met een betalingsachterstand en 495 089 
achterstallige kredieten, een stijging met respectievelijk 1,5% en 0,9%. 
Het totale achterstallige bedrag in België is met 4,4% toegenomen tot 1 
856 miljoen euro.
De arbeidsrechtbanken hebben het voorbije jaar 12 900 nieuwe aanvragen 
tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar verklaard, waardoor het totale 
aantal personen dat voor deze procedure geregistreerd is, eind 2008 is 
gestegen tot 70 168 (+ 8,8%)…

Diensten schuldbemiddeling goed
georganiseerd in het Meetjesland

De diensten schuldbemiddeling op de OCMW’s worden bemand door 
maatschappelijk werkers. Deze begeleiden de cliënten doorheen het 
ganse verloop van de schuldhulpverlening. De maatschappelijk werkers 
worden hierin bijgestaan door één van de drie juristes van de Welzijnsband 
Meetjesland. 

De aard van de schuldhulpverlening varieert van situatie tot situatie 
en kan bestaan uit een eenmalige begeleiding tot schuldbemiddeling, 
budgetbeheer of zelfs collectieve schuldenregeling. Bij deze laatste vorm 
van schuldhulpverlening stelt de arbeidsrechter een schuldbemiddelaar 
aan om een afbetalingsregeling op te maken. Sinds 2005 kunnen 
de OCMW’s van de Welzijnsband (behalve OCMW Eeklo en OCMW 
Assenede) aangesteld worden als schuldbemiddelaar.

Binnen de Welzijnsband worden de werkmethodes bovendien op elkaar 
afgestemd, zodat de cliënten van de verschillende OCMW’s op een 
gelijkaardige manier geholpen worden. Er worden bovendien opleidingen 
georganiseerd voor de leden van de Welzijnsband rond thema’s actueel 
binnen hun vakgebied (faillissement, onbeperkt uitstel invordering 
belastingsschulden,…).

Zitdagen door 3 juristes

Sinds maart 2009 bemannen drie 
juristes (i.p.v. één) de juridische 
dienst van de Welzijnsband: 
Renate Cools, Sarah Forsyth 
en Bianca Buysse. Ze houden 
zitdagen in de 13 OCMW’s die 
onder hen verdeeld werden.
Bij het begeleiden van cliënten 
kijken de juristes de gegrondheid 
na van de schulden. Indien nodig 
wordt de schuld (gedeeltelijk) 
betwist en wordt onderhandeld 
met de schuldeiser. Samen met 
de maatschappelijk werkers 
onderzoekt de juriste welke begeleiding voor de cliënt het meest passend 
is. De juristes volgen ook de dossiers collectieve schuldenregeling op.

    eer weten?
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Juristes Renate Cools, Sarah Forsyth en Bianca Buysse houden zitdagen in de 13 OCMW’s.


