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Jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Guy Van Hirtum, voorzitter VAB; mevrouw Tinne Wuyts, lid VAB; de heer Filip Verrezen, lid
VAB; mevrouw Kelly Verboven, lid VAB; de heer Kristof Welters, lid VAB; de heer Clyde Tai-Apin, lid
VAB; de heer Paul Helsen, BCSD voorzitter - lid VAB; de heer Frans De Cock, raadslid; de heer Harri
Verbraecken, raadslid; mevrouw Winny Van Calster, raadslid; mevrouw Iris De Wever, raadslid;
mevrouw Nancy Van Hoof, raadslid; mevrouw Marleen Nevelsteen, raadslid; mevrouw Marie Michiels,
raadslid; de heer Hans Van Lommel, raadslid; mevrouw Laura Tops, raadslid; de heer Patrick
Vercauteren, raadslid; de heer Giel Van den Broeck, raadslid; de heer Bert Wellens, raadslid; de heer
Marc Gouwkens, raadslid; mevrouw Maïte Croux, raadslid; de heer Chris Beenens, raadslid; de heer
Ronny Goossens, raadslid; de heer Maurice Van Hemelen, voorzitter raad; de heer Jo Vankrunkelsven,
algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Flor Celen, raadslid; mevrouw Myriam Valgaeren, raadslid; mevrouw Katrijn van Riet, raadslid

Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
Voorgeschiedenis
De raad besliste in zitting van 25 juni 1997 en 31 mei 2000 (31) respectievelijk principieel akkoord te
gaan met het nemen van de nodige maatregelen teneinde te verwezenlijken dat het OCMW van
Westerlo zou worden erkend als instantie welke bevoegd is voor schuldbemiddeling enerzijds en ons
te schikken naar de wettelijke en reglementaire bepalingen ad hoc anderzijds.
Feiten en context
 Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen van 17 juli
2000 werd ons Centrum erkend als instelling voor schuldbemiddeling, voor een periode van
drie jaar met ingang van 17 juli 2000.
 De raad besliste in zitting van 26 november 2003 (03) een hernieuwing van de erkenning als
dienst voor schuldbemiddeling aan te vragen.
 De raad besliste in zitting van 25 maart 2009 (12) een hernieuwing van de erkenning als
dienst voor schuldbemiddeling aan te vragen.
 In uitvoering van het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (publicatie Belgisch Staatsblad 14 augustus
2013), krijgt onze instelling voor schuldbemiddeling een erkenning voor onbepaalde duur. Dit
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betekent zowel voor de administratie als voor de instelling een belangrijke administratieve
lastenverlaging.
Argumentatie
 De instelling hoeft hiertoe geen stappen meer te zetten. Deze erkenning van onbepaalde duur
wordt van rechtswege toegekend.
 Er dient nog wel het jaarverslag van de instelling voor schuldbemiddeling te worden ingediend
en men dient mee te werken aan de basisregistratie die het Vlaams Centrum Schuldenlast
(dat sinds 01 januari 2018 deel uitmaakt van SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw)
beheert en desgevraagd ook aan de uitgebreide registratie.
 De basisregistratie dient te worden goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn.
Het doorgeven van personen die effectief aan schuldbemiddeling doen (het laatste onderdeel
van het jaarverslag) dient ingediend te worden bij de Vlaamse overheid, afdeling Welzijn en
Samenleving - administratie, via een app tegen 31 maart 2020.
Juridische grond
Het decreet van 21/06/2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
 Actieplan: AP000014 - We stimuleren kwetsbare inwoners tot een volwaardige deelname aan
de samenleving
 Actienummer en actie: Actie000132 - Brede activering
 Omschrijving project: Goedkeuring jaarverslag van een instelling voor schuldbemiddeling
 Raming kosten: Niet van toepassing
 Raming opbrengsten: Niet van toepassing
 Opdrachten: Diensthoofd sociale dienst: Jaarverslag doorsturen naar Vlaams Centrum
Schuldenlast

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn hecht zijn goedkeuring aan de basisregistratie 2019 van een
instelling voor schuldbemiddeling.

Bijlagen
1. Basisregistratieformulier 2019.xls
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
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Basisregistratie van een erkende instelling voor schuldbemiddeling
SAM, steunpunt Mens en Samenleving VZW
Vooruitgangstraat, 323
1030 Brussel
E-mail: hans.ledegen@samvzw.be
Waarvoor dient dit formulier?
Elke erkende instelling voor schuldbemiddeling moet jaarlijks een basisregistratie van het aantal dossiers budget- en schuldhulpverlening bijhouden. Met dit formulier
bezorgt u die gegevens voor verdere verwerking aan SAM vzw.

Welke gegevens moet u registreren?
U registreert het aantal gezinnen die het voorbije werkjaar in begeleiding waren bij de erkende instellingen voor schuldbemiddeling. Een gezin kan maar onder één
rubriek worden geregistreerd. Als voor een gezin meerdere hulpverleningsmodules werden ingezet, registreert u dat gezin in de rubriek waar alle ingezette modules
vermeld staan.

Op welke periode heeft dit registratieformulier betrekking?
Het registratiejaar is het kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) waarover de instelling rapporteert. Alle gezinnen waaraan de instelling in de loop van het
registratiejaar budget- of schuldhulpverlening heeft verstrekt, moeten worden geregistreerd. Het gaat dus om nieuwe dossiers, al lopende dossiers, en dossiers die in
de loop van het registratiejaar zijn afgesloten.

Waar vindt u meer informatie over het gebruik van dit formulier?
Een uitgebreide handleiding wordt meegestuurd met dit formulier.
Wanneer en aan wie bezorgt u dit formulier?
Bezorg dit formulier (Exceldocument) uiterlijk op 29 februari 2020 via e-mail aan SAM vzw: hans.ledegen@samvzw.be

Registratiejaar
1 Op welk registratiejaar heeft dit formulier betrekking?

2019

Organisatiegegevens
2 Vul de gegevens in van de instelling voor schuldbemiddeling.
Naam organisatie

OCMW

type organisatie (OCMW, CAW of OCMW-vereniging)

OCMW
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Registratiegegevens
3 Vermeld het aantal gezinnen in begeleiding naar verstrekte hulpverleningsmodules.
Eén gezin mag maar onder één rubriek vermeld worden.
A Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar geen procedure collectieve
schuldenregeling liep

111

A.1

budgetbegeleiding (uitsluitend)

9

A.2

budgetbeheer (uitsluitend)

24

A.3

budgetbegeleiding en budgetbeheer

A.4

schuldbemiddeling (uitsluitend)

A.5

schuldbemiddeling en budgetbegeleiding

10

A.6

schuldbemiddeling en budgetbeheer

53

A.7

schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer

15

B

Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij de
instelling voor schuldbemiddeling is aangesteld als schuldbemiddelaar

B.1

zonder andere hulpverleningsmodules

B.2

in combinatie met budgetbegeleiding

B.3

in combinatie met budgetbeheer

B.4

in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer

B.5

in combinatie met schuldbemiddeling

B.6

in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding

B.7

in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer

B.8

in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer

C

Gezinnen waarvoor het voorbije werkjaar een procedure collectieve schuldenregeling liep en waarbij
een externe schuldbemiddelaar is aangesteld

0

10

C.1

in combinatie met budgetbegeleiding

1

C.2

in combinatie met budgetbeheer

4

C.3

in combinatie met budgetbegeleiding en budgetbeheer

C.4

in combinatie met schuldbemiddeling

C.5

in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbegeleiding

C.6

in combinatie met schuldbemiddeling en budgetbeheer

2

C.7

in combinatie met schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en budgetbeheer

3
121

TOTAAL AANTAL GEZINNEN IN BEGELEIDING
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Jo
Vankrunkelsven
algemeen directeur

Guy Van Hirtum
burgemeester
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