Een brief betekent soms slecht nieuws: iemand vraagt jou een schuld te betalen en je hebt het geld daar niet
voor. Dit is een ernstig probleem.
Maar... die brief kun je ook zien als het begin van een oplossing voor dat probleem en dan is het belangrijk
je RECHTEN te kennen.
We zetten JOUW RECHTEN even op een rij. SAMEN komen we ervoor op.
1. RECHT OM AFBETALING VAN SCHULD TE VRAGEN (artikel 1244 Burgerlijk Wetboek):
Je kunt altijd een schuldeiser vragen om een schuld in verschillende keren te betalen.
Je hebt het recht om schulden af te betalen, maar je moet het zelf vragen. Gaat een schuldeiser niet akkoord
dan kan de rechter dit aan jou toestaan. De rechter houdt hierbij rekening met onder andere je inkomsten
en andere schulden.
2. RECHT OP BESCHERMING TEGEN SCHULDEISERS
Misschien weet je al dat een gerechtsdeurwaarder geen beslag kan leggen op je bed, stoelen en een tafel
voor je gezin. Het Gerechtelijk Wetboek vermeldt alle “onbeslagbare” goederen en ook je inkomen kan niet
volledig in beslag worden genomen.
Je hebt recht op een volledige bescherming tegen schuldeisers, als je een procedure “collectieve
schuldenregeling” start voor de arbeidsrechtbank. De schuldeisers kunnen dan geen beslag leggen, maar
deze procedure houdt in dat je een schuldbemiddelaar krijgt. Die betaalt aan jou leefgeld. De rest van je
inkomen reserveert de bemiddelaar voor je schuldeisers. Aan dit recht op bescherming hangt dus een plicht
tot afbetaling van de schulden vast. Na dit afbetalingsplan dat 5 tot 7 jaar duurt, kan de rechter de
overblijvende schulden schrappen.
3. RECHT OP HULP BIJ GELDPROBLEMEN
Voor hulp bij schulden kun je terecht bij het CAW. Ook het OCMW heeft een dienst voor schuldadvies,
budgetbegeleiding en schuldbemiddeling. Daarnaast kunnen ook advocaten en gerechtsdeurwaarders
tussenkomen als schuldbemiddelaar. Let wel op: aan een procedure collectieve schuldenregeling zijn altijd
kosten verbonden. Daarnaast is schuldbemiddeling (zonder dat er sprake is van een procedure) is soms
gratis en soms niet. Je vraagt best eerst na of er kosten zijn en hoeveel deze bedragen.
Het OCMW kan je ook vrije financiële steun geven voor concrete dringende noden (bv. medische) als je
het financieel niet aan kan.

•

CAW: www.caw.be/locaties/caw-noord-west-vlaanderen-vzw/
onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be Ruddershove 8, 8000 Brugge, 050 663001

•

OCMW: www.ocmw-brugge.be/hulp-rond-budget-en-schulden
budget@ocmw-brugge.be Ruddershove 4, 8000 Brugge, 050 327369

4. RECHT OP EEN PRO DEO ADVOCAAT
Je kunt beroep doen op een gratis advocaat als je niet akkoord gaat met een schuld bijvoorbeeld of om
afbetaling te vragen of voor schuldbemiddeling.
Recht op een gratis advocaat heb je, als je een beperkt netto-inkomen hebt.

Los van je inkomsten heb je recht op een gratis advocaat als je tot een bepaalde categorie behoort:
minderjarigen, mensen die een leefloon of een vervangingsinkomen genieten, gevangenen, huurders van
een sociale woning, asielzoekers, enz.
Ook als je een procedure collectieve schuldenregeling wil aanvragen of als die procedure al loopt, heb je
recht op een pro deo advocaat.
•

Pro deo advocaat: zie : www.baliewestvlaanderen.be/eerste-en-tweedelijnsbijstand 050 34 97 20
Zitdagen in Brugge: Langestraat 120, 8000 Brugge, gelijkvloers, elke maandag en donderdag om 11u

5. RECHT OP KLARE TAAL - RECHT OP KWALITEIT
Soms valt een brief niet te begrijpen: de woorden zijn te moeilijk, de zinnen te ingewikkeld. Je mag een
schuldeiser wijzen op onbegrijpelijke taal. Immers is het altijd de schuldeiser die zijn eis moet kunnen
bewijzen en dat kan niet in een complexe taal. Het recht op klare taal staat niet zwart op wit in een wet,
maar wel geldt er een verbod op verwarrende en misleidende brieven. Als schuldeisers bijkomende kosten
van invordering en intresten op een schuld aanrekenen, dan moeten zij daarvoor de wet volgen.
6. RECHT OP VERENIGING (artikel 27 Grondwet)
Het kan dat voor jou de stap naar een hulpverlener van het CAW, het OCMW of advocaat of
gerechtsdeurwaarder echt wel moeilijk is of dat je gewoon met iemand wil praten.
Ook hier staat het recht aan jouw kant. Iemand van een armoedevereniging kan samen met jou stappen
zetten.
Opkomen voor de rechten van mensen in armoede, kan samen met anderen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ûze Plekke: Legeweg 85 2, 8200 Brugge, 0499 72 44 37, uzeplekke@gmail.com
Inloophuis ’t SAS: Prof.Dr Sebrechtsstraat 2, 8000 Brugge, 050 32 76 70, inloophuis@sasbrugge.be
Wieder: Rozendal 3, 8000 Brugge, 050 33 54 84, vzwwieder@hotmail.com
Oarm in oarme: Leenhof 7, 8310 Brugge, 050 35 62 97, marieke.verplancke@proximus.be
Kantel: Kanunnik Decoeneplein 2, 8310 Brugge, 0476 203 900, guy.rogissart@proximus.com
Integraal: Rozendal 5, 8000 Brugge, 050 67 55 80
Open balie: Baliestraat 5, 8000 Brugge, 0493 884 678, openbalie@decanaatbrugge.be
ATD-Vierde wereld medestandersgroep: www.atd-vierdewereld.be

7. RECHT OP EEN MENSWAARDIG LEVEN (artikel 23 Grondwet)
Ten slotte: “Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden” dat is het allerbelangrijkste recht en
dat staat in artikel 23 van de Grondwet. Het omvat onder meer het recht op een behoorlijk huis, gezondheid
en sociale zekerheid en is er voor iedereen, ook als je geldproblemen hebt.
Laat ons er samen voor zorgen dat dit recht niet enkel op papier bestaat.

WAAR MENSEN IN ARMOEDE LEVEN WORDEN DE RECHTEN
VAN DE MENS GESCHONDEN

