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Het onderwerp was “ons budget beheren”: 

 

Onze gastspreker was Anne Pélerin. Zij werkt bij het CAW, dienst 

schuldbemiddeling. Ze had het over welke steun er bestaat om je te helpen je 

budget  te beheren. Ze schetste ook welke steun er bestaat als je schulden hebt.  

Je kan zelf gemakkelijk naar het OCMW of CAW stappen.  

Bij beide diensten kan je budgetbegeleiding en budgetbeheer vragen. Bij 

bepaalde diensten van het OCMW en CAW is er ook schuldbemiddeling. 

 

Budgetbegeleiding: Ze helpen je om beter je budget te beheren. Je kijkt samen 

met de begeleider wat je inkomsten zijn: Wat zijn je vaste kosten? Met vaste 

kosten bedoelen we die kosten die maandelijks terug komen zoals huur, 

elektriciteit, water/gas, afbetalingen. Als je die vaste kosten aftrekt van je 

inkomen, weet je wat er overblijft om te leven. In budgetbegeleiding bekijken ze 

ook de zaken die je maar 1x/jaar moet betalen, bijvoorbeeld verzekering. Er 

wordt dan ook gekeken hoe je dit bedrag kunt betalen. Belangrijk bij 

budgetbegeleiding is dat je zelf instaat voor het beheer van je budget.  

 

 

         Ons budget beheren 

Komen voor het eerst:  

Martine, Laura en Shadia D.R., Franky T., Maureen D., Myra B., Melanie T., Elle 

Mieke W., Ann V., Diana A., Ingrid V., Carline D.C., Myira W. 

Anne Pélerin 

3 oktober 2015 

 



 

2 
 

 

Budgetbeheer: Je geld wordt beheerd 

door de dienst waarbij je gaat: het 

CAW of OCMW. Die dienst opent een 

aparte rekening waarop zij de volmacht 

hebben. De dienst doet de betalingen in 

jouw plaats. Om te leven krijg je 

wekelijks een bedrag. Daarmee moet je 

kledij, voeding,…. kopen. Het 

weekgeld dat je krijgt is afhankelijk van 

je inkomen, je vaste kosten, je 

gezinssituatie. 

 

Je hoeft geen schulden te hebben om 

budgetbegeleiding of budgetbeheer te volgen. In budgetbeheer ben je niet 

beschermd tegen deurwaarders. In collectieve schuldbemiddeling wel.  

 

Collectieve schuldbemiddeling: Voor collectieve schuldbemiddeling moet je 

een procedure volgen. Je moet naar de arbeidsrechtbank stappen om dit aan te 

vragen. De arbeidsrechter stelt een advocaat of het OCMW aan als 

schuldbemiddelaar. Als je je schulden niet betaalt, komen er al vlug interesten 

bij. Een groot voordeel van collectieve is dat die interesten wegvallen. Als de 

collectieve schuldbemiddeling gedaan is, vallen je schulden die je dan nog hebt 

weg. Er is echter een uitzondering voor penale boetes. Die vallen niet weg. Je zit 

minstens 2 jaar en maximum 7 jaar in schuldbemiddeling. Vroeger zat je 

minstens 5 jaar en maximum 15 jaar in schuldbemiddeling.  
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Je moet wel weten dat als je in 

collectieve schuldbemiddeling 

zit, de advocaat niet verplicht is 

om je vaste kosten zoals je huur 

of elektriciteit te betalen. Het kan 

dat hij enkel je schulden afbetaalt 

en dat jij zelf verder je andere 

kosten moet betalen. Dit heeft als 

voordeel dat je niet verleert hoe je je budget moet beheren. In het begin maakt 

de advocaat een afbetalingsplan op. Daar moet duidelijk instaan wat hij zal 

betalen. Betaalt hij alles: schulden aflossen en vaste kosten of lost hij enkel je 

schulden af? Waarschijnlijk wordt dit niet altijd goed doorgegeven. Soms zijn 

mensen die in collectieve zitten verrast omdat b.v. hun elektriciteit niet betaald 

werd. Ze snappen niet waarom de schuldbemiddelaar dit niet deed. De 

schuldbemiddelaar stuurde wel een afbetalingsplan door, maar gaf er geen uitleg 

bij. Zo  kan het gebeuren dat je denkt dat je 

schuldbemiddelaar instaat voor het betalen 

van al je facturen. In je afbetalingsplan 

staat duidelijk dat dit niet zo is, maar je 

hebt dit niet begrepen. Dan kan het toch dat 

voor nieuwe schulden, zoals het niet 

betalen van de elektriciteit, opnieuw een 

deurwaarder aan je deur staat. Het is dus 

heel belangrijk dat je schuldbemiddelaar je heel goed uitlegt wat hij zal betalen.  

 

De groep in Ronse vindt het positief dat de duur van de collectieve 

schuldbemiddeling nu tot 7 jaar beperkt is. Zo geraak je een grote schuldenberg 

kwijt. In collectieve schuldbemiddeling zitten is zwaar. Er is weinig ruimte voor 

iets extra’s.  
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Dat is ook vaak zo als je  in budgetbeheer bent. Dat heeft ook te maken met het 

feit dat inkomens te laag zijn. De regering houdt te weinig rekening met hoge 

kosten die kinderen meebrengen. Je zou veel meer kindergeld moeten ontvangen 

als de kinderen ouder worden. Schoolpremies zijn b.v. verminderd. Ook 

elektriciteit stijgt van 6 % naar 21 %. Het is dus moeilijker om rond te komen. 

Veel deelnemers merkten op dat het leven sinds het invoeren van de euro veel 

duurder is geworden.  

 

We hebben weinig gepraat over voorlopige bewindvoering. Je moet dit 

aanvragen bij de vrederechter. Je krijgt een bewindvoerder als je b.v. dement 

bent, te weinig kan rekenen. Als je een bewindvoerder hebt, mag  je niet veel. Je 

moet voor alles de goedkeuring van de bewindvoerder vragen. Veel mensen 

hebben het gevoel dat ze toegeknepen worden.Terwijl het om hun geld gaat.  

 

Gemaakt door Ludovic Henrist, Martine De Riemaecker, Laura De Riemaecker, 

Shadia De Riemaecker en Marc Beernaert 

     

Ludovic                                    Martine                     Marc  

 

Laura en Shadia 


