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Bfi{J§SËi - Staatssecretaris voor
Armoedebestrijding Zuhal Demir
(N-UA) is klaar met haar plan om
consumenten te beschermen
tegen schuldeisers. "lk wil dat er
voor mensen met Íinanciële
problemen een aÍkoelingsperiode
van drie maanden komt, waarin
ze tijd krijgen om met het OCMW
een oplossing uit te werken, zo
dalen de kosten en worden
rechtbanken niet onnodig belast."
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§taatssecretaris

Liliana CASAGBANDE

"In het regeerakkoord staat dat er
snellere en goedkopere procedures

moeten komen voor schulden",
zegt Demir. "Dat is al sinds 2016
geregeld voor bedrijven onderling,

maar niet voor consumenten. Bij
de bedrijven is dat al een succes,
want daar is het aantal inbeslagnames nog maar in I op 2 dossiers

nodig. Ik heb voor dit plan eerst
gepraat met armoedeverenigingen
werkgeversorganisatie

en met
Unizo.

Zlj zljn alvast enthousi-

ast." Ook ministervanWerk Kris
Peeters (CD&V) en minister van
Justitie Koen Geens (CD&\) zijn
bij het plan betrokken. "We moeten dit samen met hen realiseren.
Mijn taak als staatssecretaris is om

dit te coördineren,"

Deurwaarders

ln het voorstel dat Demir nu op
tafel legt, wil ze dat de deurwaarders een deel van de oplossing zijn.
"Een deurwaarder moet de mensen die schulden hebben, begelei-

den. In plaats van meteen de inboedelin beslag te nemen, moeten
zeviaeen bestaande databank gegevens uitwisselen, vooral met het

schuldenaar als schuldeiser tevreden stelt. Dit is een win-winsituatie voor iedereen."

OCMW. Mensen met schulden
moeten maximaal ondersteund

Forhitaire kosten
Demir: "Zo vermijden

worden om zo snel mogelijk uit de
kostenspiraal te geraken. Als een
deurwaarder ziet dal iemand zijn
schulden niet kan terugbetalen,
moet hij snel op de pauzeknop
drukken en krijgen de mensen drie
maanden tijd om samen met het
OCMW aan een oplossing te werken. Zo kan er een aÍbetalingsplan
opgesteld worden dat zowel de

Demir. "We hebben het nagerekend voor een dossier van een
vrouw die in 2 jaar tijd 654 euro

aan openstaande rekeningen heeft
we dat de
rechtbanken overbelast worden én

dat consumenten ook nog eens
voor die kosten opdraaien. Ik
hoor van vrederechters dat ze continu dit soort dossiers behandelen,
maar dat mensen vaak ook niet op
de rechtbank opdagen. Elk jaar
worden er maar liefst 200.000 vonnissen bij verstek uitgesproken."
Ook de kosten moeten lager, vindt

opgebouwd. In het huidige systeem betaalt ze daar 129 euro voor

bij een minnelijke schikking, bij
een gerechtelijke procedure komt

daar nog eens 356 euro bij. Dat is
samen 485 euro. In mijn voorstel
zortze een vast forfait betalen van
151 euro voor de procedure en 80
euro voor de minnelijke schikking.
Dat is dus samen 231 euro aan kosten. Die 151 euro is voor de advocaat en de deurwaarder samen."

