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Vrederechters trekken aan alarmbel over
stijgend aantal dossiers van onbetaalde facturen
'Als ik op een zíllíng over zestig dossiers
moest oordelen, ging het gemiddeld bij veertig; over onbetaalde rekeningen." De Brugse
vrederechter Boudewijn Van Hove (67) gaat

blemen geraken. En opvallend,
vind ik: het gaat steeds meer om

uit de middenklasse.
Bedienden bijvoorbeeld. Van de
mensen

2.000 zaken per jaar die ik
er zo'n 1.500
over onbetaalde rekeningen.
Daar zitten inderdaad soms
onderwijzers tussen die hun
auto niet kunnen aftetalen en

zijn pensioen in met
een schrijnende vaststelling: "We zijn de

behandel, gaan

rechters van de armoede geworden." De vereniging van vrederechters komt tot dezelfde
conclusie. "Steeds meer
mensen uit de middenklasse komen in fi.nanciële problemen."

in de problemen komen. Soms
moet ik hier een veroordeling

uitspreken voor een onbetaalde
rekening van dertig euro" Dat is
triest, want op het einde van de
rit met alle gerechtskosten komen ze uit aan 350 euro. AIs die
rekeningen dan blijven liggen,
loopt dat op tot soms duizend
euro. En zo komen zulke mensen in een eindeloos straatje."

MARC KLIFMAN

Neen,

hij is niet

verbitterd.

Orde in de schoenendoos

Integendeel. De Brugse vrede-

rechter Boudewijn Van Hove
Ook incassobureaus trekken
zegÍ. dat hij zijn rverk gaat misaan de alarmbel. In de eerste
sen. Na ongeveer 60.000 vonzes maanden van dit jaar
nissen hangt hij op zijn 67ste
werden namelijk al voor zo'n
zijn toga definitief aan de haak.
300 miljoen euro aan nieuwe
Ma.ar vóór hij dat doet, moet stel vast dat meer mensen dan claims geopend om onbetaalde
hem iets van het hart. "Een echt

opvallende trend de laatste
jaren", zegt hij.
Van Hove heeft het over het
stijgend aantal dossiers op zijn
bureau van mensen die in

financiële

moeilijkheden
komen en niet meer in staat zijn
facturen te betalen. "Twee der-

de van het

aantal

vroeger nonchalanter zin

facturen te innen. En het einde

in het uitvoeren van is nog niet in zicht, menen de
betalingen. Maar anderzijds vrederechters, vrant een oplosgeworden

lopen die facturen voor elektriciteit, telecom of ziekenhuizen

enorm hoog op en zijn er nu

eenmaal meer mensen die het
financieel moeilijk hebben. Dat

zie

je ook bij

huurgeschillen.

sing lijkt niet onmiddellijk

voorhanden.
"Een deel van de oplossing is
dat de minimumlonen en leef-

lonen verhoogd worden", zegt
Boudewijn Van Hove. Maar volgens vrederechter

dossiers op de openbare zitting ging over

mensen die

huur, water, elektriciteit, gas, telecom,
parkeerretributie of
ziekenhuis niet beta.
len. 'Watermaatschappijen en telecomoperatoren zoa-ls
Proximus of Telenet

vi/aren mijn vaste

klanten. En ik had de

indruk dat het elk
jaar toenam. Ja, dat
is een verontrustende evolutie. Het is

erg om le

leill n 0e

hun

zeggell.

rec hters van
de armoede
ge worden"

maar wij zijn de rechters van de
armoede seworden."

Lode Vrancken, vrederechter

van het kanton Genk en lvoordvoerder van de vereniging van
vrederechters, geeft Boudewijn
Van Hove overschot van gelijk.

Soms komen we schrijnende
gevallen tegen van mensen die
de huur niet meer kunnen betalen. Wat wil je als je als alleen-

staande soms 700 euro per
maand moet ophoesten met een

minimuminkornen? Het verschil met de sociale verhuurwoAntwerpen of Maasmechelen ningen - uraar je drie straten
is: aIIe vrederechters zullen die verder maar 300 euro per
maand betaalt - is té groot."
algemene trend bevestigen."

"Of het nu in Brugge,

Genk,

leraar kan auto niet afbetalen
Volgens vrederechter Van Ho-

ve zijn er trvee oorzaken" "ïk

Collega Lode Vrancken beaamt
dat. "Ik ben nu twaalf jaar vrederechter en ik kan niet anders
dan vaststellen dat er meer en
meer mensen in financiële pro-

ook de OCMW's veel

problemen kunnen
verhelpen. 'ïMij wilIen als vrederechter
niet langer de producent zijn van vonnissen over onbetaalde

rekeningen vooï
mensen die in de
rechtbank toch
verstek laten", zeg;t
hij. .lVe hebben
destijds saïnengeze-

ten met

toenmalig

staatssecretaris voor
Armoede Zlu},al
Demir (N-VA) om
een 'vvetsontwerp op te stellen
waarbij het OCM\fi/ meer zou
worden ingeschakeld,. Zlj zouden huisbezoeken kunnen doen
bij mensen die een schoenendoos vol onbetaalde rekeningen

hebben liggen. Tijdens óén
klein huisbezoek van die diensten zouden die mensen raad
kunnen krijgen en weglÀ/ijs
gemaalt worden in die doos vol
rekeningen. Maar helaas is toen
N-VA uit de regering gestapt,

waardoor de OCMrrÀ/'s die
mogelijkheden nooit hebben
gekregèn."

