SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 779
van RENAAT LANDUYT
datum: 8 juli 2015

aan JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Schuldbemiddeling - Initiatief Beweging.net
Onlangs startte Beweging.net met het initiatief MyTrustO, een nieuw concept om mensen
uit de schulden te helpen waarbij een gerechtsdeurwaarder een globaal afbetalingsplan
opstelt op basis van een objectieve scan van inkomsten en schulden. De
gerechtsdeurwaarder onderhandelt daarna met alle schuldeisers en spreekt met de
schuldenaar een afbetalingsplan af. De kostprijs van dergelijke procedure zou 150 euro
zijn plus ongeveer 50 euro maandelijkse opvolgingskosten.
Het Vlaams schuldbemiddelingsbeleid verloopt hoofdzakelijk via de erkende diensten
voor schuldbemiddeling van de OCMW’s en CAW’s.
1. Past dit nieuwe initiatief in het Vlaams schuldbemiddelingsbeleid?
2. Werd de komst van dit nieuw initiatief al afgetoetst met de CAW’s?
3. Hoe beoordeelt de minister van Armoedebestrijding het feit dat gerechtsdeurwaarders
in het ene dossier kunnen optreden als invorderaar voor de schuldeiser en in een
ander dossier kunnen optreden als neutrale bemiddelaar voor de schuldenaar?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Liesbeth Homans (821), Jo Vandeurzen (779)
JO VANDEURZEN
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 779 van 8 juli 2015
van RENAAT LANDUYT

1.

MyTrustO is een nieuwe dienstverlening voor mensen in schulden van Beweging.net
Antwerpen in samenwerking met gerechtsdeurwaarders. MyTrustO biedt een
juridisch tegenstelbaar model waarmee mensen zelf hun schuldenproblematiek
aanpakken zonder dat daarbij verdere gerechtelijke uitvoeringskosten gemaakt
worden. Deze aanpak heeft een structurele invloed op het huidige
invorderingssyteem dat nu hoofdzakelijk vanuit het standpunt van de schuldeiser

2.

3.

werkt. Door een evenwicht te zoeken tussen schuldeiser en schuldenaar krijgen
mensen met schulden een nieuw toekomstperspectief. Het initiatief wordt genomen
door de persoon met schulden die zijn situatie wenst te veranderen. Onder
begeleiding van een gerechtsdeurwaarder, die een haalbaar afbetalingsplan opstelt,
betaalt hij dan zijn schulden af. De schuldenaar blijft daarbij over het merendeel van
zijn inkomen vrij beschikken en blijft verantwoordelijk voor zijn financiële situatie: hij
moet er zelf voor zorgen dat de huur en andere kosten betaald worden. In die zin is
dit aanbod complementair aan het bestaande aanbod van schuldhulpverlening,
gaande van budgetbegeleiding tot budgetbeheer en collectieve schuldbemiddeling.
Het aanbod speelt in op de behoefte van een doelgroep die zelfredzaam genoeg is,
over een inkomen beschikt, maar hulp nodig heeft bij de afbetaling van zijn
schulden. Hierin onderscheidt de doelgroep van MyTrustO zich van de doelgroep van
het OCMW en het CAW. Het idee achter dit aanbod past binnen de visie die is
uitgezet om cliëntgerichte en integrale budget- en schuldhulpverlening aan te bieden
die voldoende toegankelijk, bereikbaar, beschikbaar en op maat van de mensen is
zodat ze in staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te leren dragen voor hun
duurzaam budgetmanagement. Momenteel wordt het project ondersteund door een
academische stuurgroep, met vertegenwoordiging van de Universiteit van
Antwerpen, de Universiteit van Gent en Karel De Grote Hogeschool.

Beweging.net en gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout – de initiatiefnemers
van MyTrustO – hebben een verkennend gesprek gehad met de VVSG, CAW
Antwerpen en het Vlaams Centrum Schuldenlast. In de academische stuurgroep
zetelt het Vlaams Centrum Schuldenlast. Het is de bedoeling om dit project ruim
bekend te maken. Met Beweging.net is de afspraak gemaakt dat zij de CAW’s en de
VVSG betrekken in de werkzaamheden van dit project. Tot slot hebben we
afgesproken dat we regelmatig een terugkoppeling krijgen vanuit de academische
stuurgroep. We zullen dit project nauw opvolgen.

Het is momenteel nog te vroeg om dit te beoordelen. Het project is in februari 2015
opgestart in de provincie Antwerpen. We wensen de resultaten van het project af te
wachten.

