WEGWIJS BIJ
BUDGET &
SCHULDEN

Welke hulp kan je vragen?
1

WAT LEES JE IN DEZE BROCHURE?
Weet je niet hoeveel geld je hebt?
Heb je vaak te weinig geld over op het einde van de maand?
Heb je één of meer facturen niet betaald?
Weet je niet hoe het verder moet?
In deze brochure lees je welke hulp je kan krijgen.
} In het begin van elk deel lees je wat je zelf kan doen.
} In deel 1 lees je wie jou kan helpen om anders om te gaan
met je geld.
} In deel 2 lees je wie jou kan helpen om je schulden aan te pakken.
} In deel 3 vind je een overzicht van alle hulpvormen.

WELKE HULP PAST HET BEST BIJ JOUW SITUATIE?
Ga langs bij
} het OCMW of Sociaal Huis in je gemeente
} het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) in je buurt
(www.caw.be)
} de Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van je ziekenfonds
Zij zoeken het samen met je uit.
PAK JE GELDZORGEN OF SCHULDEN AAN.
Hoe sneller je hulp zoekt, hoe vlotter je problemen kan oplossen.
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HULP OM
JE GELD
TE BEHEREN

WAT KAN JE ZELF DOEN?
Maak een budgetplan. Dat is een overzicht van:

Er bestaan ook kant-en-klare budgetplannen.

} je inkomsten
} je vaste kosten zoals huur, lening, energie,
verzekeringen, belastingen,...

Deze kan je gratis gebruiken:

} je uitgaven zoals boodschappen, kleding, een uitstap,…

} onze WAKOSTA?!-app
} www.budgetinbeeld.be

Met een budgetplan zie je goed:

} www.budgetplanner.be

} hoeveel geld je hebt bij het begin van de maand
} welke kosten je moet betalen
} hoeveel geld je over hebt op het einde van de maand
Voor deze budgetplanners moet je betalen:
} Gezinskasboek
ZIJN JE UITGAVEN GROTER DAN JE INKOMSTEN?
} Bekijk waar je kan besparen. Heb je al je verzekeringen nog nodig?
Kan je een beter abonnement afsluiten voor je gsm en internet?
} Bekijk of je recht hebt op premies of sociale voordelen.
Dat kan via www.rechtenverkenner.be.

via www.gezinsbond.be
} ‘Weet waar je geld naartoe gaat’
via www.samvzw.be
} Budgetagenda ‘Omdat je geld telt’
via www.cebud.be

HOE MAAK JE EEN BUDGETPLAN?
Je kan zelf een budgetplan maken op verschillende manieren:

WAAR KAN JE HULP KRIJGEN BIJ HET OPMAKEN

} op papier of in een boekje

VAN JE BUDGETPLAN?

} op de computer, bijvoorbeeld in Excell

} het OCMW of Sociaal Huis in je gemeente
} het CAW in je buurt
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BUDGETBEGELEIDING
Weet je niet hoeveel kosten je hebt? Weet je niet hoeveel geld je kan

Jullie overlopen elke maand je post, je facturen en je betalingen.

uitgeven? Wil je leren hoe je je geld goed kan beheren?

Je krijgt tips en advies van je hulpverlener. Bespreek met je
hulpverlener wat je precies wil leren.

Dan kan je budgetbegeleiding vragen.
Als je schulden hebt, probeert je hulpverlener een afbetalingsplan
WAT IS BUDGETBEGELEIDING?

te krijgen bij je schuldeiser(s). Dan combineer je schuldbemiddeling

Jij blijft zelf verantwoordelijk voor je bankrekening en doet zelf je

met budgetbegeleiding. Op pagina 30 vind je meer informatie over

betalingen.

schuldbemiddeling.

Je hulpverlener geeft informatie, tips en advies om je geld goed te
beheren.

Je kiest zelf voor budgetbegeleiding en kan stoppen wanneer je wil.
Bespreek dit met je hulpverlener.

HOE VERLOOPT BUDGETBEGELEIDING?
Je maakt een budgetplan met je hulpverlener. In dit plan staan je

WAAR KAN JE BUDGETBEGELEIDING VRAGEN?

inkomsten, kosten en uitgaven.

} het OCMW of Sociaal Huis in je gemeente
} het CAW in je buurt

Je bekijkt samen met je hulpverlener:
} Op welke kosten kan je besparen?

IS DIT GRATIS OF MOET JE BETALEN?

} Heb je recht op sociale voordelen of premies?

Budgetbegeleiding is gratis.

} Hoe kan je grote kosten betalen?
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BUDGETBEHEER
Weet je niet waar je geld aan uitgeeft? Weet je niet welke factuur je

Je geeft volmacht aan je hulpverlener. Die opent verschillende

eerst moet betalen? Wil je dat iemand je geldzaken even overneemt

rekeningen:

tot je het weer zelf kan?
1
Dan is budgetbeheer iets voor jou.

Budgetbeheer-rekening:
• Al je inkomsten komen nu op deze rekening.
• Je hulpverlener betaalt hiermee je vaste kosten en je schulden.
• Jij kan die rekening ook zien.

WAT IS BUDGETBEHEER?
Je hulpverlener doet je betalingen tijdelijk in jouw plaats.
2

Afname-rekening:

Jij krijgt zo rust in je hoofd. Stap voor stap doe je weer zelf je

• Je hulpverlener stort een deel van je inkomsten op

betalingen.

deze rekening: dit is je leefgeld. Het bedrag hangt af
van je budget.

HOE VERLOOPT BUDGETBEGELEIDING?

• Met dit leefgeld betaal jij je boodschappen, kledij,...

Je maakt een budgetplan met je hulpverlener. In dit plan staan je

Spreek goed af met je hulpverlener wat je precies zelf

inkomsten, kosten en uitgaven.

moet betalen.
• Deze rekening kan niet onder nul.

Je bekijkt samen met je hulpverlener:
} Op welke kosten kan je besparen?
} Heb je recht op sociale voordelen of premies?

3

Spaarrekening:
Soms opent je hulpverlener ook een spaarrekening.

} Hoe kan je grote kosten betalen?
Je ondertekent een instemmingsformulier budgetbeheer. Hierin
staan je rechten en plichten.
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Als je schulden hebt, probeert je hulpverlener een afbetalingsplan
te krijgen bij je schuldeiser(s). Dan combineer je schuldbemiddeling
met budgetbeheer. Op pagina 30 vind je meer informatie over
schuldbemiddeling.
Je kiest zelf voor budgetbeheer en kan stoppen wanneer je wil.
Bespreek dit met je hulpverlener.

WAAR KAN JE BUDGETBEHEER VRAGEN?
} het OCMW of Sociaal Huis in je gemeente
} het CAW in je buurt
IS DIT GRATIS OF MOET JE BETALEN?
Budgetbeheer is gratis.
Je betaalt wel een administratieve kost voor de rekeningen.

12

13

BANKVOLMACHT
Kan je jouw betalingen niet zelf doen? Wil je dat iemand anders dit

Je kan de volmacht altijd zelf stopzetten via een brief aan de bank.

voor jou doet?
De volmacht stopt als jij wilsonbekwaam wordt: door je gezondheid
Dan is een bankvolmacht een goed idee.

begrijp je niet meer alles en kan je zelf geen beslissingen meer
nemen.

WAT IS EEN BANKVOLMACHT?
Met een bankvolmacht geef je iemand anders (bijvoorbeeld je

WAAR KAN JE EEN BANKVOLMACHT VRAGEN?

partner of een familielid) volmacht over je rekeningen. Die persoon

Ga langs bij je bank.

kan geld afhalen en betalingen doen in jouw plaats.
IS DIT GRATIS OF MOET JE BETALEN?
Zorg dat je die persoon vertrouwt. Jij blijft verantwoordelijk voor

Een bankvolmacht is gratis.

je rekeningen.
HOE VERLOOPT EEN BANKVOLMACHT?
Je gaat naar jouw bank met de persoon aan wie jij een volmacht wil
geven.
Je bespreekt:
} welke zaken die persoon kan doen
} welk bedrag die persoon van je rekening mag halen
} wat die persoon niet kan doen (dus wat jij zelf blijft doen)
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ZORGVOLMACHT
Soms kan je door ouderdom, dementie of ziekte niet meer met je

Jij beslist ook wanneer de volmacht start:

geld en je bezittingen omgaan. Wil je vastleggen wie dit in jouw

} deze start automatisch van zodra je wilsonbekwaam wordt:

plaats kan doen, als je het zelf niet meer kan?

door je gezondheid begrijp je niet meer alles en kan je zelf geen
beslissingen meer nemen

Dan is een zorgvolmacht een goed idee.

} deze kan al starten als je nog wilsbekwaam bent, maar bijvoorbeeld
niet meer goed te been bent

WAT IS EEN ZORGVOLMACHT?
In een zorgvolmacht duid je één of meer personen aan die in jouw

HOE KAN JE EEN ZORGVOLMACHT VRAGEN?

plaats beslissingen nemen over:

Ga bij voorkeur langs bij een notaris, of maak zelf een volmacht op.

} je geld en je bezittingen
} je welzijn

Je moet de volmacht registreren.
Dit kan via:

Je stelt de volmacht op als je alles nog goed begrijpt (je bent

} de griffie van het vredegerecht waar je woont

wilsbekwaam).

} een notaris

HOE VERLOOPT EEN ZORGVOLMACHT?

IS DIT GRATIS OF MOET JE BETALEN?

Jij beslist wat die persoon in jouw plaats moet doen.

Voor de opmaak en de registratie van een zorgvolmacht moet je

Bijvoorbeeld:

betalen. Vraag meer informatie over de prijs bij de griffie of een

} je rekeningen beheren

notaris.

} inkomsten ontvangen
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} betalingen doen

WIL JE MEER INFORMATIE OVER DE ZORGVOLMACHT?

} een woonzorgcentrum kiezen

Lees de brochure ‘De zorgvolmacht’

} …

via www.notaris.be -> ‘Publicaties’.
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BEWINDVOERING
Kan je zelf geen beslissingen meer nemen over je geld of welzijn?

De bewindvoerder beschermt jou op een van deze manieren:

Beschermt budgetbegeleiding, budgetbeheer, een bankvolmacht of
zorgvolmacht jou niet voldoende?

1

Je bewindvoerder zorgt voor je geld en je bezittingen,
bijvoorbeeld:
• rekeningen betalen

Dan is tijdelijke of langdurige bewindvoering een optie.

• contracten voor jou ondertekenen
WAT IS BEWINDVOERING?

• beslissen over herstellingen aan je woning

Een vrederechter stelt een bewindvoerder aan. Dit kan zijn:

•…

} iemand van je familie
} een advocaat

2

} een vrijwilliger van Similes

Je bewindvoerder zorgt voor je welzijn, bijvoorbeeld:
• beslissen welke woonvorm het best voor jou is
• medische beslissingen nemen

3

Je bewindvoerder zorgt voor beide:
• je geld en je bezittingen
• je welzijn

HOE VERLOOPT BEWINDVOERING?
De bewindvoerder vraagt jouw mening bij beslissingen (= bijstand).
Als dit niet kan, beslist je bewindvoerder alleen (= vertegenwoordiging).
Je kan ook een vertrouwenspersoon voorstellen aan de vrederechter.
Die staat je bij tijdens de bewindvoering en ontvangt ook het
jaarverslag.
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HOE KAN JE BEWINDVOERING VRAGEN?
Vraag zelf bewindvoering aan via het Centraal Register van de
Bescherming van Personen: www.rechterlijkebescherming.be.
Je familie of een hulpverlener kan ook bewindvoering aanvragen.
Je hebt een attest van de dokter nodig dat niet ouder is dan 15
dagen.
Vraag je bewindvoering aan omdat je telkens al je geld uitgeeft? Dan
is bewindvoering wegens verkwisting mogelijk. Dan heb je geen
attest van de dokter nodig.
IS DIT GRATIS OF MOET JE BETALEN?
Bewindvoering is niet gratis. Een bewindvoerder vraagt elk jaar
een vergoeding van 3% van je inkomen en bijkomende kosten zoals
administratie of verplaatsingen.
Bewindvoering is wel gratis als je ouders je bewindvoerder zijn.
WIL JE MEER INFORMATIE OVER BEWINDVOERING?
} Lees de brochure ‘Bewindvoering in zicht’.
} Bekijk het filmpje ‘Bewindvoering in beeld’ via YouTube.
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HULP OM
JE SCHULDEN
AAN TE PAKKEN

WAT KAN JE ZELF DOEN?
1

Maak een budgetplan. Dat is een overzicht van je inkomsten

5

Zoek op tijd hulp.

en uitgaven.

Vind je geen oplossing? Zijn je schulden te groot of erg

Op pagina 6 vind je tips om een budgetplan te maken.

ingewikkeld? Neem dan contact op met het OCMW of Sociaal
Huis in je gemeente of met het CAW in je buurt.

2

Onderzoek je schulden.
Welke schulden heb je? Hoe groot zijn je schulden?
Maak een overzicht van je verschillende schuldeisers. Dit zijn
de personen of diensten bij wie je schulden hebt.

3

Vraag een bewijs van je schulden aan je schuldeisers.
Zo weet je:

WIL JE MEER INFORMATIE OM ZELF

• of er een contract of uitspraak van de rechtbank is

JE SCHULDEN AAN TE PAKKEN?

• of de schuld terecht is

Ga naar www.eerstehulpbijschulden.be

• of je schuld nog geldig is

van SAM vzw.
Hier vind je duidelijke informatie en

Neem contact op met een schuldbemiddelaar (pagina 30)

nuttige tips.

of juridische bijstand (pagina 26) om je hierbij te helpen.
4

Spreek een plan af met je schuldeisers om je schulden af
te betalen.
• Neem contact op met je schuldeisers en leg je probleem uit.
• Begrijpen die je situatie, dan kan je een afbetalingsplan
afspreken. Zo kan je je schulden in kleine stukjes betalen.
• Zorg ervoor dat je de afbetalingen kan doen. Bekijk dus
zeker je budgetplan.
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JURIDISCHE BIJSTAND
Kreeg je een brief van de rechtbank en weet je niet wat je hiermee

2

Juridische tweedelijnsbijstand

moet doen? Moet je naar de rechtbank en heb je een advocaat nodig?

Als je weinig inkomen hebt, heb je mogelijks recht op

Juridische bijstand kan je helpen. Er zijn twee vormen:

een pro-Deo-advocaat.

1

Juridische eerstelijnsbijstand

Die advocaat helpt je gratis of voor weinig geld bij moeilijkere

Een advocaat geeft antwoord op eenvoudige juridische

juridische problemen, bijvoorbeeld:

vragen, bijvoorbeeld:

• Je hebt een zware verkeersovertreding begaan en moet naar

• Je gaat scheiden. Wat moet je allemaal regelen?

de rechtbank.

• Je verhuurder zette je huurcontract stop. Kan dat zomaar?

• Je kreeg meerdere waarschuwingen omdat je een factuur
niet betaalde. Je kreeg een brief om naar de rechtbank te gaan.

WAAR KAN JE DEZE EERSTELIJNSBIJSTAND VRAGEN?
Je kan op vaste momenten terecht bij een advocaat in:

De pro-Deo-advocaat zal jou:

} het Justitiehuis in je buurt

• uitgebreid juridisch advies geven

} het OCMW of Sociaal Huis in je gemeente

• bijstaan of vertegenwoordigen in de rechtbank

IS DIT GRATIS OF MOET JE BETALEN?

Heb je recht op een pro-Deo-advocaat? Dan heb je ook recht

Juridische eerstelijnsbijstand is gratis.

op rechtsbijstand. Je moet dan geen of maar een deel van de
gerechtskosten betalen.

WIL JE MEER INFORMATIE OVER

WAAR KAN JE TWEEDELIJNSBIJSTAND VRAGEN?

JURIDISCHE BIJSTAND?

} het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) in je buurt

Ga naar www.advocaat.be ->

} een advocaat

‘Gratis Advocaten Advies’ en
‘Pro Deo’.

IS DIT GRATIS OF MOET JE BETALEN?
De kostprijs van tweedelijnsbijstand hangt af van je inkomen.
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VERZOENING

HOE VERLOOPT EEN VERZOENING?
De rechter nodigt jou en de tegenpartij uit voor een gesprek.

Heb je problemen met je huisbaas, je (ex-)partner of je schuldeiser?

Verzoening is enkel mogelijk als jullie allebei aanwezig zijn.

Wil je een procedure bij de rechtbank vermijden?
De rechter bemiddelt en kan jullie niet dwingen tot een oplossing.
Dan kan je een verzoening of minnelijke schikking aanvragen.
Vinden jullie een oplossing?
WAT IS EEN VERZOENING?
Een verzoening is een gesprek tussen jou en de persoon of dienst

} De rechter zet de afspraken tussen jou en de tegenpartij
op papier. Dat heet een proces verbaal of PV.

met wie je een probleem hebt.

} Jij en de tegenpartij moeten die afspraken volgen.

Jullie proberen samen met de rechter een oplossing te vinden. Zo

Vinden jullie geen oplossing? Is de tegenpartij niet aanwezig?

vermijden jullie een gerechtelijke procedure die vaak veel geld kost.

Of houden jullie je niet aan de afspraken?
Dan kan er toch een gerechtelijke procedure starten.

Bij het vredegerecht komt verzoening het meest voor. Je kan hier
terecht voor:

HOE KAN JE EEN VERZOENING VRAGEN?

} problemen met je huisbaas, bijvoorbeeld over betalingen

Stuur een brief naar of ga langs bij de griffie van de rechtbank met:

} ruzie met je buren

} de naam en het adres van jou en de tegenpartij

} problemen met consumentenkredieten

} welk probleem er precies is tussen jullie

} openstaande schulden tot 5000 euro

} dat je een verzoening wil met de tegenpartij

Ook bij andere rechtbanken kan je verzoening aanvragen. Zo kan je

IS DIT GRATIS OF MOET JE BETALEN?

bij de familierechtbank terecht voor:

Een verzoening is gratis.

} ruzie met je (ex-)partner over de kinderen
} ruzie met je (ex-)partner, kinderen of ouders over onderhoudsgeld

WIL JE MEER INFORMATIE OVER VERZOENING?
Lees de brochure ‘De verzoening of minnelijke schikking’ via
de website van FOD Justitie.
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SCHULDBEMIDDELING
Kreeg je een hoge rekening en kan je die niet in één keer betalen?

Gaan je schuldeisers niet akkoord? Dan stelt je schuldbemiddelaar

Kan je meerdere rekeningen niet betalen?

een ander plan voor.

Schuldbemiddeling kan je helpen.

WAAR KAN JE SCHULDBEMIDDELING VRAGEN?
} het OCMW of Sociaal Huis in je gemeente

WAT IS SCHULDBEMIDDELING?

} het CAW in je buurt

Je schuldbemiddelaar probeert een regeling te treffen met je

} advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders

schuldeisers over de betaling van je schulden.
IS DIT GRATIS OF MOET JE BETALEN?
HOE VERLOOPT SCHULDBEMIDDELING?

} Schuldbemiddeling bij het OCMW en het CAW is gratis.

De schuldbemiddelaar zoekt eerst enkele zaken uit:

} Voor schuldbemiddeling door een advocaat, notaris

} Bij wie heb je schulden?

of gerechtsdeurwaarder moet je wel betalen.

} Hoe groot zijn je schulden?
} Zijn die schulden terecht of niet?

!

GOED OM WETEN!

Daarna bekijkt de schuldbemiddelaar je inkomsten en uitgaven.

In het OCMW en CAW kan je

Welk bedrag heb je over om je schulden af te betalen?

schuldbemiddeling combineren met
budgetbegeleiding of budgetbeheer.

Samen met jou en je schuldeisers maakt je schuldbemiddelaar
een plan op voor je schulden:
} Jij betaalt je schulden in stukjes terug aan je schuldeisers.
} Je schuldeisers rekenen geen extra interesten of dossierkosten
aan zolang jij je aan de afspraken houdt.
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HULP AAN ONDERNEMERS
IN MOEILIJKHEDEN

HULP AAN BOEREN EN
TUINDERS IN MOEILIJKHEDEN

Ben je ondernemer? Heb je financiële problemen?

Ben je boer of tuinder? Heb je financiële problemen?

Dan kan je terecht bij DYZO.

Dan kan je terecht bij vzw Boeren op een Kruispunt.

WAT IS DYZO?

WAT IS BOEREN OP EEN KRUISPUNT?

Die organisatie helpt jou:

Die organisatie helpt jou:

} om je zaak te redden

} problemen in je bedrijf

} tijdens en na het faillissement van je zaak

} problemen in je gezin
} persoonlijke problemen zoals stress, eenzaamheid,

Naast hulp bij financiële problemen, kan je ook psychologische hulp

mentale gezondheid,…

krijgen bij DYZO.
WAAR KAN JE DEZE HULP VRAGEN?
WAAR KAN JE DEZE HULP VRAGEN?

} Vul het formulier in op de website www.boerenopeenkruispunt.be.

} www.dyzo.be

} Bel naar het gratis nummer 0800 99 138.

} Mail naar info@dyzo.be.
} Bel naar het gratis nummer 0800 111 06.

IS DIT GRATIS OF MOET JE BETALEN?
De hulp van Boeren op een Kruispunt is gratis.

DYZO heeft een zitdag in veel OCMW’s.
IS DIT GRATIS OF MOET JE BETALEN?
De hulp van DYZO is gratis.
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COLLECTIEVE
SCHULDENREGELING
Heb je veel schulden of erg hoge schulden? Kan je die niet meer

Het doel is dat jij op het einde van de regeling geen schulden

afbetalen?

meer hebt.

Collectieve schuldenregeling kan je helpen.

HOE VERLOOPT DE REGELING?
De bemiddelaar maakt afspraken met al je schuldeisers.

WAT IS COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (CSR)?

Die afspraken komen in een afbetalingsplan.

De rechtbank stelt een schuldbemiddelaar aan. Dat kan zijn:
} een OCMW

Je volledig inkomen komt op een rekening bij je bemiddelaar.

} een advocaat

Met dat geld betaalt de bemiddelaar je schulden af.

} een notaris
} een gerechtsdeurwaarder

Een deel van je inkomen komt op jouw rekening. Met dat leefgeld
betaal jij je dagelijkse en vaste kosten.

Vanaf dan ben je beschermd:
} Je hoeft geen extra kosten of interesten te betalen.

Tijdens de regeling is het belangrijk dat je:

} De schuldeisers kunnen je geld en je bezittingen niet

} altijd toestemming vraagt aan je bemiddelaar voor

in beslag nemen.
Deze bescherming geldt niet voor nieuwe schulden.

een grote uitgave
} geen nieuwe schulden maakt
} elke verandering in je situatie doorgeeft aan je bemiddelaar

De bemiddelaar zoekt naar een regeling voor al je schulden:
} Jij hebt het recht om ‘menswaardig’ te leven: je hebt voldoende
geld om eten te kopen, je te verzorgen,…

Eén keer per jaar moet je bemiddelaar een stand van zaken geven.
Dat is een jaarverslag.

} Je schuldeisers hebben het recht om zoveel mogelijk betaald
te worden.

De regeling duurt maximum 7 jaar. Het hangt af van je inkomsten,
uitgaven en schulden.
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Kon je niet alle schulden afbetalen?

WIL JE MEER INFORMATIE OVER COLLECTIEVE SCHULDENREGELING?

Dan kan de rechter die voor een deel of helemaal

} Lees onze brochure ‘Collectieve schuldenregeling’

kwijtschelden. Je hoeft die schulden dan niet meer af te

} Bekijk het filmpje ‘Collectieve schuldenregeling in een notendop’

betalen.

via YouTube

Let wel: sommige schulden zoals onderhoudsgeld en boetes
kan de rechter niet kwijtschelden.
2

Kom je de afspraken niet na?
De rechter kan je regeling stopzetten. Dit is een herroeping.
Vanaf dan ben je niet meer beschermd tegen je schuldeisers.
Pas na 5 jaar kan je opnieuw een aanvraag indienen.

WAAR KAN JE DEZE REGELING VRAGEN?
Dien een aanvraag in bij de arbeidsrechtbank in je buurt.
Het OCMW of een pro-Deo-advocaat kan je helpen om alle info te
verzamelen.
IS DIT GRATIS OF MOET JE BETALEN?
Collectieve schuldenregeling is niet gratis. Je betaalt de
bemiddelaar voor het werk.
De wet bepaalt hoeveel je bemiddelaar mag aanrekenen. Je vindt
het bedrag in het afbetalingsplan. Dat bedrag kan stijgen per
schuldeiser, per verstuurde brief,...
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OVERZICHT
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IN DIT OVERZICHT VIND
JE ALLE HULP DIE
JE KAN VRAGEN.
HULP OM JE BUDGET TE BEHEREN
WAT
ZELFHULP

Info & tips om zelf
je budget te beheren

DOOR WIE

WAAR
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Jijzelf
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OCMW / CAW

Gratis
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Zorgvolmacht
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Bewindvoering
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Familielid, advocaat
of Similes

Vredegerecht

Gratis
Kosten bank

Betalend
Gratis door ouders
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HULP OM JE SCHULDEN AAN TE PAKKEN
WAT
ZELFHULP

Info & tips om zelf je
schulden te regelen
Juridische

DOOR WIE

Advocaat

Justitiehuis
OCMW

Gratis

26

Hangt af van je

27

Advocaat

BJB

Jijzelf

Rechtbank

Gratis

OCMW / CAW

Gratis

Advocaat

Betalend

Notaris

Betalend

Gerechtsdeurwaarder

Betalend

OCMW / CAW

Gratis

30

DYZO

Gratis

32

Boeren op een Kruispunt

Gratis

33

Arbeidsrechtbank

Betalend

34

HULPVERLENING
Schuldbemiddeling

PAGINA
24

tweedelijnsbijstand
Verzoening

€

Jijzelf

eerstelijnsbijstand
Juridische

WAAR

Schuldbemiddelaar

inkomen

28

30

Schuldbemiddeling
in combinatie met

Schuldbemiddelaar die

budgetbegeleiding

ook je hulpverlener is

of budgetbeheer
Hulp aan ondernemers
en boeren & tuinders

Adviseur
Schuldbemiddelaar:

BESCHERMING

Collectieve
schuldenregeling

- sommige OCMW
- advocaat
- notaris
- gerechtsdeurwaarder
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GENT

EEKLO
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