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We hoeven het niet nogmaals te vermelden : 2020 was een bijzonder jaar. Deze uitzonderlijke situatie 
vormde voor het Observatoriumteam een kans om zich aan te passen, zichzelf opnieuw uit te vinden, zijn 
projecten aan te passen en weer actief te worden om opnieuw het belang aan te tonen van de opdrachten 
van de vereniging en de onmiskenbare diensten die ze de samenleving bewijst. Uit zijn comfortzone ko-
men en de beste mogelijke ondersteuning bieden aan particulieren en professionals die door de crisis zijn 
getroffen, waren dus de sleutelwoorden. 

Het team volgde een opleiding en leerde omgaan met nieuwe tools om onze opdrachten op afstand te 
kunnen vervullen. 

• Tijdens de eerste lockdown werden opleidingen en preventieacties geannuleerd. Het bleek al snel 
hoe belangrijk het was om die opdrachten toch verder te zetten. De opleidingssessies werden daarom 
op afstand georganiseerd en ook het publiek paste zich aan. Hetzelfde gold voor preventie. 

• Een speciale COVID-FAQ werd onmiddellijk na het afkondigen van de eerste lockdown op de Waalse 
Portaalsite over schuldenoverlast geplaatst. Deze dagelijks bijgewerkte FAQ gaf antwoorden op vragen 
van particulieren, zelfstandigen en actoren uit de sector van de schuldbemiddeling over de financiële 
problemen en de geboden hulp. Dit leidde tot een nieuwe samenwerking met het Waals netwerk voor 
armoedebestrijding om ook inhoud te leveren voor de Waalse portaalsite "Armoedebestrijding". 

• Er werden webinars georganiseerd om tegemoet te komen aan de vragen van actoren op het terrein 
die met nieuwe doelgroepen werden geconfronteerd. Deskundigen uit allerhande sectoren kregen 
het woord om de eerste- en tweedelijnsprofessionals advies te geven. De format werd aangepast om 
binnen een redelijke termijn veel en volledige informatie te kunnen aanbieden en van gedachten te 
kunnen wisselen. 

• De website werd afgewerkt. Het digitale platform over wetgeving en rechtspraak ging live, waardoor 
elke professional met slechts een paar klikken gratis toegang heeft tot geanonimiseerde rechtspraak en 
bepaalde commentaren, dankzij een geavanceerde zoekfunctie. Dit project is een echte meerwaarde 
voor de sector en kon al op heel veel bijval rekenen. 

Na twee wat moeilijkere jaren op financieel vlak was 2020 ook de gelegenheid om uit te kijken naar een 
betere toekomst. Na maanden zoeken werd het team aangevuld met een nieuwe economiste. 

Dit activiteitenverslag schetst een beeld van de acties van de vereniging in 2020.

Het is ingedeeld volgens de vijf hoofdopdrachten van de vzw: onderzoek, opleiding, preventie, deskun-
digheid en advies aan professionals en particulieren.
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De statutaire opdrachten van het Observatorium zijn het verrichten van onderzoek naar financiële 
diensten aan natuurlijke personen, naar schuldenlast en schuldenoverlast en naar de preventie van 
schuldenoverlast. Specifiek staat het Observatorium in voor:

• het centraliseren en analyseren van economische, sociale en juridische gegevens over financiële 
diensten aangeboden aan natuurlijke personen en over schuldenlast en schuldenoverlast. Het 
verspreidt studies over deze onderwerpen.

• het organiseren van voorlichtings-, preventie- en educatieve campagnes en opleidingsacties op 
het gebied van het budgetbeheer voor huishoudens, financiële dienstverlening aan particulieren, 
schuldenlast, schuldenoverlast, invordering van schulden en insolventieprocedures.  

Het Observatorium werkt sinds 2004 in het kader van een overeenkomst samen met het agentschap Alter 
aan het maken en publiceren van het kwartaaltijdschrift Échos du Crédit et de l’Endettement. Ze zitten 
samen de vergaderingen van het redactiecomité voor.

Het Observatorium is sinds 2008 erkend als wetenschappelijke instelling door de Belgische overheid. 

In 2020 genoot de vzw van twee financieringsbronnen:

Belgische overheid. In 2020 genoot de vzw van twee financieringsbronnen:
• het Waals Gewest via de minister bevoegd voor Sociale Actie en Gezondheid;
• het Europees Sociaal Fonds (ESF).

De vzw komt ook in aanmerking voor de startbaanovereenkomst en voor APE-punten.

Voor het Waals Gewest voert het Observatorium de volgende opdrachten1 uit:
• verzamelen en verwerken van statistische gegevens over schuldenoverlast;
• onderzoeken van de evolutie van de Belgische en Europese wetgeving en rechtspraak;
• bestuderen van de praktijken op het gebied van krediet en de daarmee samenhangende 
problemen;
• meewerken aan de preventie van schuldenoverlast door alle nuttige informatie te verspreiden 
aan particulieren en professionals uit de sector van de sociale actie en het krediet;

• jaarlijks organiseren van een programma met gespecialiseerde opleidingen en bijscholingen voor 
schuldbemiddelaars;
• het secretariaat verzorgen van het comité voor de coördinatie van de acties ter preventie en 
bestrijding van schuldenoverlast;
• opstellen van een jaarverslag over de evolutie van de schuldenlast en de schuldenoverlast van 
Waalse huishoudens.

Het Observatorium staat ook in voor het bijwerken en beheren van het deel over de preventie van 
schuldenoverlast en over krediet op de digitale portaalsite ontwikkeld door het Waals Gewest.

Sinds 2018 heeft het Observatorium er een nieuwe opdracht bij: het verstrekken van persoonlijk advies 
aan particulieren en het opzetten van acties die beantwoorden aan de vraag en de behoefte op het 
gebied van schuldenlast van professionals uit de sectoren sociale actie en krediet.

De opdrachten voor subsidiërende Europese 
instanties (met Waalse cofinanciering) richten zich 
op de preventie van schuldenoverlast via acties en 
opleidingen voor twee doelgroepen: mensen met 
financiële problemen of die gevaar op schuldenoverlast 
lopen en tussenpersonen die met deze doelgroep in 
contact staan. 

1 Artikel 130/1 van het decreetgevend deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid6
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DE RAAD VAN BESTUUR
Voorzitter
Vincent Magnée, Nationale Bank van België, directeur.

Vicevoorzitter
Gérald Bogaert, Europabank, bestuurder-directeur.
Verbraucherschutzzentrale V.o.G. vertegenwoordigd door René Kalfa, directeur.

Penningmeester
Alain Beele, Nationale Bank van België, coördinator van economische betrekkingen met Wallonië.

Secretaris
Robert Geurts, FOD Economie, eredirecteur-generaal.

Bestuurders
• Bertel De Groote, Universeit Gent, Department of Public Governance, Management and Finance, 
professor.

• Belgische Vereniging voor Consumentenonderzoek en Expertise (ASBL AB-REOC), vertegenwoordigd 
door  Leen De Cort, algemeen secretaris.

• Cofidis vertegenwoordigd door Patrick Delcambre, Human Resources and Legal Director.
• Jean-Marc Delporte, Hoge Raad voor de Economische Beroepen, voorzitter.
• OCMW van Herstal, vertegenwoordigd door Patrick Demesmaker, hoofd van de dienst 
schuldbemiddeling.

• Waalse Overheidsdienst Binnenlandse Aangelegenheden en Sociale Actie, afdeling Sociale Actie, 
vertegenwoordigd door Valentin Egon, attaché (afgetreden op 1 september 2020).

• OCMW van Charleroi vertegenwoordigd door Giusto Maniscalchi, hoofd van het Sociaal 
Observatorium. 

• Françoise Masai, Nationale Bank van België, ere-vicegouverneur (afgetreden op de Algemene 
Vergadering van 3 september 2020).

• Association Chapitre XII des CPAS de la Communauté Urbaine du Centre (referentiecentrum 
schuldbemiddeling Henegouwen, Créno), vertegenwoordigd door Emilie Severs, juriste.

• Beroepsvereniging van het Krediet, vertegenwoordigd door Ivo Van Bulck, algemeen secretaris.
• Agricall Wallonie vzw, vertegenwoordigd door Marie Van de Putte, juriste.
• UVCW - Federatie van OCMW's, vertegenwoordigd door Alain Vaessen, gedelegeerd bestuurder (tot 
05/05/2020), vervangen door Ariane Michel, adviseur.

ANDERE LEDEN VAN DE ALGEMENE 
VERGADERING 

• Eric Balate, Association Balate et associés, advocaat.
• Christophe Bedoret, Arbeidshof Bergen, adviseur.
• Frédéric de Patoul, Cairn Legal, advocaat.
• Michel Forges, Faber inter, advocaat.
• Constantina Papamarinou, FGTB.
• Mikaël Petitjean, UCL en UCL Mons, professor.
• Gert Straetmans, Universiteit Antwerpen Rechtsfaculteit, professor.
• Martine T'Jampens, Contentia, algemeen directeur.
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Eléonore Dheygere
Juriste, 

onderzoeksverantwoordelijke
(tot 31/07/2020)

Sabine Thibaut 
Juriste, 

onderzoeksverantwoordelijke

Christelle Wauthier
Juridische medewerkster

Virginie Sautier
Juriste, 

onderzoeksverantwoordelijke

Aurélie Jourdain 
Verantwoordelijke 
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Fabienne Kelecom 
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Preventie van schuldenoverlast is een essentiële opdracht voor het Observatorium. Het maakt 
mensen, met name de meest kwetsbare huishoudens, bewust van de gevaren van schuldenoverlast. 
Het team doet op vier manieren aan preventie: het ontwikkelt preventietools, het organiseert info- 
en bewustmakingssessies voor verschillende doelgroepen, het beheert en actualiseert de digitale 
portaalsite van Wallonië over schuldenoverlast en het verspreidt informatie over de tools ontwikkeld 
door professionals uit de sector. 
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Dankzij de steun van het Europees Sociaal 
Fonds en Wallonië in het kader van het 
programma 2014-2020, voert het Observatorium 
twee preventieprojecten uit, bedoeld voor 
tussenpersonen en mensen voor wie door hun 
professionele situatie bestaansonzekerheid 
dreigt. Een van de projecten loopt in Wallonië 
(met uitzondering van Waals-Brabant) en het 
andere in Waals-Brabant.

De projecten streven vier doelstellingen na: 

• ontwikkeling van animatie-, informatie- en 
opleidingstools;

• organisatie van bewustmakings-, info- en 
opleidingssessies;

• opzetten van een dienst voor juridisch advies 
op afstand;

• hulp bij het opzetten van preventieacties.

Door de aanbevelingen van de NVR waren we 
genoodzaakt om geplande fysieke activiteiten 
tussen 16 maart en 30 juni 2020 te annuleren. 
Deze ongeziene omstandigheden boden echter 
ook kansen omdat ze het team aanspoorde om 
nieuwe manieren te bedenken om aan preventie te 
doen. Het team volgde opleidingen om activiteiten 
op afstand te bedenken en aan te bieden en 
om nieuwe tools te bedenken, aangepast aan 
werken op afstand. Alle brochures en dragers 
werden herwerkt. De digitale kloof blijft echter het 
belangrijkste obstakel: de moeilijkheid of zelfs 
de afwezigheid van toegang tot IT-apparatuur 
(zowel bij de doelgroep als bij onze partners) en/
of het gebrek aan digitale vaardigheden, maakte 
het moeilijk om voor bepaalde doelgroepen 
activiteiten te organiseren. 

1. "DUWTJE IN DE RUG VOOR SOCIO-ECONOMISCHE INTEGRA-
TIE IN WALLONIË EN WAALS-BRABANT"

In 2020 hebben we 42 bewustmakingssessies 
gegeven voor 272 personen (waarvan 128 
tussenpersonen). Deze sessies vonden plaats 
in samenwerking met 10 partners: Aide et soin à 
domicile Waals-Brabant, Festa Service, het Forem 
van Bergen via de cel Coup de Boost, het Forem 
van Namen via de cel Coup de Boost, het Forem 
van Aarlen via de cel Coup de Boost, het Forem 
van Charleroi via de reconversiecel Carrefour- 
Mestdagh, het Forem van La Louvière via de 
reconversiecel Carrefour-Mestdagh, het Forem van 
Namen via de reconversiecel Carrefour, het Forem 
van Nijvel via de reconversiecel NMLK en de OISP 
Quelque chose à faire (organisatie voor sociaal-
professionele integratie).
De tevredenheidsgraad van de deelnemers bedroeg 
84%. Ze verklaarden zich tevreden over het nut van 
de verstrekte informatie en over de gebruikte media 
en de lesmethode

Getuigenissen

"De lesgeefster gaf ons veel mogelijkheden om 
schuldenoverlast te vermijden." 

"Ik kreeg tools om gebruikers beter te helpen 
en om hen naar de juiste instanties door te 
verwijzen." 

"Ik kan gebruikers nu wijzen op 
reclameboodschappen die aanzetten tot 
impulsief consumeren en kopen." 

"Blijf waakzaam ... en als het toch opnieuw 
gebeurt, aarzel dan niet om hulp te vragen!" 

42 
infosessies

272
deelnemers 
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2.PORTAALSITE VAN WALLONIË OVER SCHULDENOVERLASTPreventie Het Observatorium is door Wallonië belast met 
het opzetten, bijwerken en technisch beheren van 
de Portaalsite Schuldenoverlast. Deze digitale 
portaalsite bestond oorspronkelijk uit twee delen. 
Het luik 'groot publiek' (online sedert 2012) 
wilde personen met een vraag over een schuld, 
personen met financiële problemen of personen 
met schuldenoverlast en hun naasten advies en 
informatie geven. Het was de bedoeling om hen 
betrouwbare informatie te bezorgen en hen zo 
nodig door te verwijzen naar professionals die hen 
kunnen helpen. Het 'professionele' luik (online 
sedert 2014) richtte zich tot schuldbemiddelaars 
(maatschappelijk werkers, juristen, advocaten, 
deurwaarders enz.) en professionals uit de sector 
van de sociale actie. Het bood betrouwbare 
en volledige informatie over onderwerpen die 
verband houden met schuldenoverlast.

In 2018 vond een evaluatie van de portaalsite 
(door gebruikers en niet-gebruikers) plaats. 
Op basis daarvan werd in 2018 een project 
goedgekeurd om de tool opnieuw te herwerken. De 
voorgestelde wijzigingen werden ter goedkeuring 
voorgelegd aan een begeleidingscomité 
bestaande uit met name actoren uit de sector, 
de administratie en het kabinet van de minister. 
De toekomstige nieuwe tool zal intuïtiever, 
aantrekkelijker en dynamischer zijn en met name 
worden gekenmerkt door één enkele toegang niet 
langer twee luiken (professionals/particulieren), 
door een meer intuïtieve sitestructuur en door 
inhoud die uitsluitend gericht is op financiële 
moeilijkheden, schuldenlast en schuldenoverlast.

Hoewel de nieuwe portaalsite in 2018 live had 
moeten gaan, werd de planning verschillende 
keren uitgesteld wegens vragen over het technisch 
ontwerp van de tool, waarvoor de ICT-dienst van 
het Waalse Gewest verantwoordelijk was. Wij 
ontvingen geen enkele planning. 
Van bij de start van de eerste lockdown plaatste het 
team een Speciale COVID FAQ op de portaalsite. 
Die richtte zich zowel tot particulieren, als tot 
ondernemingen en zelfstandigen die door de crisis 
financiële problemen hadden. De FAQ werd en 
wordt nog dagelijks bijgewerkt. Hij komt geregeld 
in e-flashes aan bod en op de Facebookpagina van 
het Observatorium wordt er promotie voor gemaakt. 
Dit alles leidde tot een samenwerking met 1718 en  
de Waalse Portaalsite 'Armoedebestrijding'. Het 
Observatorium bezorgde het Waals netwerk voor 
armoedebestrijding (dat instaat voor het leveren van 
inhoud voor de portaalsite) alle nuttige informatie 
om de fiches over schuldenlast en schuldenoverlast 
bij te werken. 

Gelet op het urgente karakter van de crisis 
en het belang van de Portaalsite als tool om 
schuldenoverlast te voorkomen en om mensen 
met problemen wegwijs te maken, nam het team 
(met het akkoord van de Waalse administratie) ook 
de beslissing om nieuwe inhoud op te nemen die 
gepland was voor de herziening van de huidige 
versie van de Portaalsite, zodat alle burgers 
aantrekkelijkere inhoud vinden die aan hun 
behoeften voldoet. Daarom werden de twee luiken 
samengevoegd. Er werden ook vidéos gemaakt om 
de informatie op een andere manier over te brengen. 
Die integratie beantwoordt echter nog lang niet aan 
het goedgekeurde herwerkingsproject. 

Enkele statistieken voor het jaar 2020

Aantal gebruikers 78.185

Gemiddeld aantal bezoeken per gebrui-
ker

1,22 
(12,3% van de bezoekers komt minstens één keer terug naar 

de site)
Gemiddeld aantal geopende pagina's per 
bezoek

2,72

Gemiddelde bezoekduur 1 minuut en 52 seconden 

Bounce rate 60,33%

Vaakst geraadpleegde pagina's 1) Sociaal krediet
2) FAQ Covid
3) Ik kan mijn schulden niet meer de baas 
4) Collectieve schuldenregeling

http://socialsante.wallonie.be/surendettement/citoyen/
http://socialsante.wallonie.be/surendettement/citoyen/?q=node/569
http://socialsante.wallonie.be/surendettement/citoyen/?q=videos
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Het Observatorium wijdt in zijn nieuwsbrief een rubriek aan preventie van schuldenoverlast. De nieuwsbrief 
laat toe om alle informatie over acties van het Observatorium te verspreiden en om mensen op de hoogte 
te brengen van nieuwe preventietools, gebruikt door professionals uit de sector in Wallonië, Vlaanderen, 
Brussel en zelfs in het buitenland.

Deze informatie wordt ook via de Facebookpagina van het Observatorium verspreid. 

3. VERSPREIDING VAN PREVENTIETOOLS

https://www.facebook.com/Observatoire-du-Cr%C3%A9dit-et-de-lEndettement-100814934909650
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Opleidingen

De kennis van het team met een groot aantal thema's in verband met schuldenoverlast wordt benut 
in het kader van de opleidingen die het Observatorium organiseert. Voor specifieke kwesties doet het 
een beroep op deskundige professionals om actuele en relevante opleidingen aan te bieden.
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Het Observatorium ontvangt subsidies van het 
Waals Gewest om een opleidingsprogramma 
voor schuldbemiddelaars uit te werken. Dat wordt 
voorgelegd aan een panel van professionals 
uit de schuldbemiddelingssector (juristen 
en maatschappelijk werkers van erkende 
schuldbemiddelingsdiensten, advocaten enz.) 
en aan een vertegenwoordiger van de Waalse 
administratie. Vervolgens wordt het ter goedkeuring 
aan de minister voorgelegd.

Er worden verschillende soorten opleidingen 
aangeboden:

•  gespecialiseerde opleiding in 
schuldbemiddeling voor maatschappelijk 
werkers, juristen en advocaten;

• opleiding budgetbegeleiding, budgetbeheer en 
kennis van de deontologie voor maatschappelijk 
werkers;

• bijscholingen over de technische en relationele 
aspecten van schuldbemiddeling; 

• opleidingen voor animatoren van steungroepen 
voor de preventie van schuldenoverlast (GAPS). 

Na de beslissing van de NVR werden de opleidingen 
vanaf 16 maart 2020 opgeschort. De verlenging van 
de gezondheidsmaatregelen leidde tot de annulering 
van de geplande opleidingen tot 30 juni 2020. Het 
team verzorgde op afstand wel de gespecialiseerde 
opleiding in schuldbemiddeling voor maatschappelijk 
werkers om de DSB's die net personeel hadden 
aangeworven, niet te benadelen. 

Tijdens de zomer volgde het hele team een specifieke 
opleiding over het aanbieden van opleidingen op 
afstand. Alle materiaal voor de fysieke opleidingen 
werd daarna aangepast voor opleidingen op afstand. 

1. OPLEIDINGSPROGRAMMA

Na de beslissingen van de NVR hervatte het team 
in september opnieuw de fysieke opleidingen. De 
prioriteit ging naar opleidingen die kaderen in onze 
wettelijke opdrachten. Het aanbod bijscholingen 
werd noodzakelijkerwijs gereorganiseerd gelet op 
de beperkingen in verband met zaalbezettingen 
en de beschikbaarheid van lesgevers. In oktober 
werd na de nieuwe maatregelen van de NVR 
beslist om het programma aan te passen en 
enkel nog opleidingen op afstand aan te bieden 
om aan de noden van de sector tegemoet te 
komen. Het team was voorbereid en paste zich 
aan. 

Ondanks de moeilijke organisatorische 
omstandigheden, bracht het team zijn opdracht 
tot een goed einde. In 2020 volgden 374 
deelnemers een opleiding bij ons. Om de 
eerder aangehaalde redenen vonden 23 van de 
oorspronkelijk geplande 66 opleidingen effectief 
plaats. 

De gespecialiseerde opleidingen worden 
verzorgd door externe deskundigen of door 
een duo gevormd door een jurist van het 
Observatorium en een externe deskundige. 
Die formule beantwoordt aan een vraag van 
de sector. Bijscholingen worden verzorgd door 
een lid van Observatorium-team of door een 
externe deskundige. Het Observatorium werkte 
in 2020 in totaal met 11 externe deskundigen 
samen (advocaten, maatschappelijk werkers, 
psychologen). 

De fysieke opleidingen vonden in vier steden 
plaats (Doornik, Charleroi, Namen en Luik). 9 
opleidingen kwamen in aanmerking voor punten 
van Avocats.be. 

Getuigenissen : 

"Voor een eerste opleiding op afstand vond ik dat deze zeer goed was georganiseerd. De TEAMS-app 
is gemakkelijk te gebruiken." 

"Geen verbeteringen nodig. De opleiding zou wel wat langer mogen zijn, omdat de inhoud en de 
ervaringen van de andere professionals aanleiding vormen voor besprekingen en vragen. 
Echt heel interessant! Ik had al enkele jaren geleden een opleiding over verslavingen gevolgd en was 
daar al heel tevreden over! Leuke groep lesgevers!" 

"De lesgeefster drukte zich heel duidelijk uit, formuleerde alles nog eens en maakte het concreet met 
voorbeelden." 

"Ik geef toe dat ik heel blij ben met deze opleidingen, want alle modules die ik dit jaar wilde volgen, 
kan ik nu ook volgen." 
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Om zo goed mogelijk in te spelen op de verwachtingen en behoeften van professionals, zijn de structuur 
en de inhoud van de opleiding voor juristen en advocaten herdacht en anders gestructureerd.

Deze opleiding bestaat voortaan uit 6 modules gewijd aan de noties schuldenlast en schuldenoverlast, 
consumentenkredieten, hypothecaire kredieten en bijzondere schulden, insolventieprocedures en 
collectieve schuldenregeling. 
Deze herziene versie werd vanaf 2020 aangeboden. De beoordelingen van de deelnemers zijn positief.

2. HERZIENING VAN DE INHOUD VAN DE GESPECIALISEERDE 
OPLEIDING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERKERS

Getuigenissen : 

"Heel erg bedankt voor alles wat u hebt aangebracht in het kader van deze module op afstand ... Zeer 
interessante module.Interactief, ondanks de videoconferentie.Bedankt, gezien de bijzondere situatie 
waarin we ons bevinden, die het aanbod op afstand heel bijzonder maakt." 

"Zeer heldere en uitermate interessante opleiding, vooral in deze periode. Heel erg bedankt!" 

"Zeer goede opleiding van de eerste tot de laatste module."  

"Zeer rijke en interessante materie." 

"Het was heel interessant. Deze module is van kapitaal belang voor de schuldbemiddelingspraktijk. 
Ik ben sinds juli aan de slag op de schuldbemiddelingsdienst. Deze twee dagen opleiding over deze 
module hebben me veel geholpen bij de analyse van de schikkingen in mijn dossiers." 

"Deze opleiding is over het algemeen goed gestructureerd." 

"De scenario's waren zeer interessant omdat ze toelieten om de hele materie te benutten  
en ze boden verschillende alternatieven aan." 

"Eens te meer een interessante en interactieve opleiding, ondanks de risico's om ze op afstand aan 
te bieden." 



Research en
publicaties
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s1. ARTIKELS

2. ADVIEZEN

3. AANBEVELINGEN

In 2020 hebben het juridisch en sociaaleconomisch team van het Observatorium 3 analyses over actuele 
kwesties uitgevoerd:

• Krediet en overmatige schuldenlast: een terugblik op het jaar 2019 (C. Jeanmart, februari 2020) ; 
• Recouvrement, énergie, sociétés, règlement collectif de dettes, crédit hypothécaire… Retour sur les 
modifications législatives de 2019 et focus sur les bonnes résolutions de 2020 ! (E. Dheygere, februari 
2020) ;
• L’impact de la crise sur le secteur de la médiation de dettes. Acte 1. Du confinement au déconfinement 
progressif (C. Jeanmart et E. McGahan, september 2020).

Daarnaast begon het sociaaleconomische team op vraag van de redactie van het tijdschrift TIBR "Tijdschrift 
voor Insolventie- en Beslagrecht" in het Frans een artikel te schrijven over de sociaaleconomische 
aspecten van schuldenoverlast, in overleg met een onderzoeker van Samenlevingsopbouw. Dit artikel 
verschijnt in maart 2021. 

Op vraag van leden van de Commissie Economie, consumentenbescherming en de digitale agenda van 
de Kamer formuleerde het team ook twee adviezen: 

• Een over het wetsontwerp (C. Lacroix c.s. en L. Dierick) met betrekking tot het consumentenkrediet 
in  het kader van de coronaviruscrisis COVID-19; 

• Het andere over het wetsontwerp van 17/06/2020 betreffende tijdelijke en structurele 
schuldhulpverlening  (Kamer, 55-1352). 

Met het oog op de bijeenkomst 'Raadpleging schuldenoverlast' op initiatief van de kabinetten Morréale 
en Di Rupo, schreef het Observatorium een nota over de 'Impact de la crise sanitaire sur l’endettement 
et le surendettement des ménages. Points d’attention particuliers', om de aandacht van de kabinetten 
en de administratie te vestigen op de grote uitdagingen die er zitten aan te komen op het gebied van 
schuldenlast en schuldenoverlast van particulieren en zelfstandigen-natuurlijke personen. 

https://observatoire-credit.be/storage/629/NL-Cr%C3%A9dit-et-surendettement---Retour-sur-l%27ann%C3%A9e-2019.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/84/Articles-actualit%C3%A9s-FR.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/84/Articles-actualit%C3%A9s-FR.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/84/Articles-actualit%C3%A9s-FR.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/1011/Article-Impact-de-la-crise-sur-le-secteur-de-la-m%C3%A9diation-de-dettes.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/1011/Article-Impact-de-la-crise-sur-le-secteur-de-la-m%C3%A9diation-de-dettes.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/files/RA/Recommandations%202%C3%A8me%20vague%20COVID.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/files/RA/Recommandations%202%C3%A8me%20vague%20COVID.pdf
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4. HANDBOEK SCHULDBEMIDDELING

5.  REFERENTIEWERK VOOR ADVOCATEN EN JURISTEN

In 2018 stelde het Observatorium de eerste editie van 
het Handboek schuldbemiddeling voor, een unieke 
bron van informatie voor alle gespecialiseerde 
opleidingen voor schuldbemiddelaars. Het 
handboek kon op heel wat bijval rekenen. De 3e 
editie geschreven in 2020 (en gepubliceerd in 2021), 
is bijgewerkt op basis van nieuws, suggesties van 
deelnemers en partners-lesgevers die de inhoud 
leveren. Alle deelnemers aan gespecialiseerde 
opleidingen ontvangen een exemplaar van dit 
handboek. Iedere geïnteresseerde professional 
kan het ook aankopen.

In 2019 werd het Observatorium door de uitgeverij 
Politéia gevraagd om een referentiehandboek te 
schrijven voor juristen en advocaten die in schulden 
(willen) bemiddelen. Hoewel er veel bijdragen zijn 
gewijd aan de procedures voor de aanpak van 
schuldenoverlast en aan de betrokken actoren, 
wilde het team een tool aanbieden waarmee de 
bemiddelaar op een duidelijke, nauwgezette en 
intuïtieve manier een antwoord, informatie en 
standpunten kan verkrijgen. Dit werk heeft vooral 
betrekking op consumentenkrediet en hypothecair 
krediet, bijzondere schulden (exclusief krediet) en 
collectieve schuldenregeling. Het is een mix van 
theorie en bijzondere vraagstukken om dieper 
in te gaan op de specifieke kenmerken van elk 
onderwerp voor wat betreft geldende wetgeving, 
rechtspraak en praktijk. 

Het werk "La médiation de dettes en question" 
richt zich tot mensen met tonnen ervaring of 
relatief onervaren mensen uit maatschappelijke 
of juridische kringen die nu of in de toekomst 
betrokken zijn bij schuldbemiddeling en collectieve 
schuldregeling. 

R
esearch en publicaties

In 2020 werd de tweede uitgave van dit werk 
geschreven, dat in maart 2021 wordt gepubliceerd. 
Dit werk dient ter ondersteuning van de 
gespecialiseerde opleiding die het Observatorium 
aan juristen en advocaten geeft.

https://cdn1.ourmailsender.com/userContent/2796/fileManager/2894/Table_des_mati%C3%A8res_manuel_de_la_m%C3%A9diation_de_dettes_2021.pdf
https://cdn1.ourmailsender.com/userContent/2796/fileManager/2894/Table_des_mati%C3%A8res_manuel_de_la_m%C3%A9diation_de_dettes_2021.pdf
https://politeia.be/fr/publications/218456-la+mediation+de+dettes+en+question+2021
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s6. JURIOBS, ONLINE JURIDISCH PLATFORM

7. EVALUATIERAPPORT: "PREVENTIE EN AANPAK VAN SCHULDE-
NOVERLAST IN WALLONIË"

In 2018 voerde het juridische team van het 
Observatorium een onderzoek uit bij professionals 
om na te gaan waaraan ze precies behoefte 
hadden, of ze gebruik maakten van de 'papieren' 
versie van het Jaarboek kredietrecht en collectieve 
schuldenregeling en wat ze precies van een dergelijke 
tool verwachtten. Op basis van de resultaten van deze 
enquête besloot het team om de 'papieren versie' 
achterwege te laten en voluit te gaan voor een gratis 
online juridisch platform en een digitaal tijdschrift om 
deze tool dynamischer, proactiever, toegankelijker en 
bruikbaarder te maken.

Ondanks dit nieuwe concept wil het team nog 
steeds een beroep blijven doen op de hulp van 
een tweetalig redactiecomité. Net als de rol van het 
Wetenschappelijk Comité van het Jaarboek, wordt 
dit nieuw comité gevraagd om aantekeningen en/
of commentaren te schrijven bij rechtspraak die het 
Observatorium vooraf selecteerde. 

Deze aantekeningen en/of commentaren worden op 
het platform gebruikt en in e-flashes gepubliceerd. 
In 2019 werd het wetenschappelijk en technisch 
concept van dit platform uitgewerkt. 

Het platform JuriObs ging midden 2020 live. Bij 
gebrek aan een algemene AVG-gedragslijn voor 
hoven en rechtbanken, liep het verzamelen van 
de rechtspraak wat vertraging op, ondanks de 
garanties die het team bood. De inzameling werd 
door de gezondheidscrisis ook een groot deel van 
het jaar stopgezet. 

Op vraag van het Waals Gewest publiceert het Observatorium elk jaar een evaluatierapport met een 
analyse van de ontwikkelingen en de acties die worden ondernomen om schuldenoverlast in het Waals 
Gewest te voorkomen en aan te pakken. Schuldenoverlast wordt meer precies vanuit vier invalshoeken 
bekeken: de evaluatie van de problematiek, het profiel van personen die een door Wallonië erkende 
dienst voor schuldbemiddeling raadplegen, de aanpak van schuldenoverlast en de preventie ervan. Het 
rapport focust op het nieuws van het lopende jaar en stelt de gegevens voor van de jaarlijkse enquête die 
bij door Wallonië erkende schuldbemiddelingsdiensten werd gehouden.

In 2020 maakte de 'papieren' versie plaats voor een digitale versie die online in PDF-format wordt 
verspreid. Dit rapport focust met name op de impact van de crisis op schuldenoverlast. 

https://observatoire-credit.be/nl/JuriObs?
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8. JAARLIJKSE ENQUÊTE BIJ ERKENDE DIENSTEN VOOR 
SCHULDBEMIDDELING

9. ECHOS DU CRÉDIT ET DE L’ENDETTEMENT

Op vraag van de Waalse regering houdt het 
Observatorium sinds 1994 elk jaar een enquête 
onder erkende instellingen om gegevens te 
verzamelen over het profiel van huishoudens die op 
hen een beroep doen (sociaal-demografisch profiel, 
sociaal-professioneel profiel, inkomens, factoren 
waardoor financiële problemen ontstaan, soort en 
omvang van de schuldenlast). Deze enquête gaat 
meestal in maart van start. De analyses beginnen 
dan tijdens de zomer, waarna tegen het einde 
van het jaar de publicatie volgt. In 2020 was de 
start gepland toen de eerste lockdown begon. Na 
contact met de administratie besliste het team in 
eerste instantie om de enquête uit te stellen. Gelet 
op de ontwikkeling van de crisis leek het ons echter 
contraproductief en illusoir om ze naar later in 2020 
te verschuiven. Ondanks technische problemen, 
probeerden de schuldbemiddelaars immers om 
tijdens de lockdown verder te werken. Na de 
lockdown deden de drijvende krachten er alles aan 
om de dringendste gevallen en de toestroom aan 
nieuwe dossiers te managen. 

Het driemaandelijks tijdschrift "Les Echos du crédit et de l’endettement" is een publicatie van het 
agentschap Alter, in samenwerking met het Observatorium Krediet en Schuldenlast. 

In 2020 heeft het Observatorium de vergaderingen van het redactiecomité van het tijdschrift mee met de 
hoofdredactrice geleid. 

Het juridische en sociaaleconomische team van het Observatorium schreef 7 artikels over actuele 
gebeurtenissen die in het tijdsschrift werden gepubliceerd:  

• L’accès au logement : un panorama chiffré (C. Jeanmart)
• Droit au logement : quels dispositifs mis en place et quels freins ? (E. Dheygere et C. Jeanmart)
• Quand les charges du logement grèvent le budget des ménages (C. Jeanmart)
• Du confinement au déconfinement progressif : enquête auprès du secteur de la médiation de 
dettes (C. Jeanmart et E. Mc Gahan) ;

• Médiation de dettes et logiciels ad hoc (C. Jeanmart) ;
• L'OCE a une nouvelle vitrine (A.Jourdain et C.Wauthier) 
• Endettement et plateforme des huissiers (V. Sautier).

Daarnaast heeft het juridisch team nog 4 kronieken geschreven over de rechtspraak in verband met 
collectieve schuldenregeling. 

R
esearch en publicaties

Daarom werd de enquête voor 2020 geannuleerd. 
Om de door de crisis veroorzaakte moeilijkheden 
voor professionals en begunstigden te 
onderzoeken, nam het team echter het initiatief 
om voor het eerst een online-enquête bij 
schuldbemiddelaars in het Waalse Gewest 
door te voeren. Hierin wordt ingegaan op de 
impact van de crisis op de organisatie van het 
werk, op het beheer van lopende zaken, op 
de toestroom van nieuwe zaken en het profiel 
van nieuwe begunstigden, op de toekomst van 
schuldbemiddeling en op de opleidingsbehoeften 
van bemiddelaars. Het gaat om een longitudinale 
enquête die in de loop van mei werd opgestart. 
Ze werd in de loop van het vierde kwartaal 2020 
herhaald. Een volgende golf van de enquête is 
gepland voor het eerste semester van 2021 om 
na te gaan hoe de situatie evolueert. 

De pers, de overheid en professionele 
schuldbemiddelaars nemen contact op met het 
sociaaleconomisch team om deze resultaten te 
verspreiden. 

https://www.echosducredit.be/
https://observatoire-credit.be/storage/363/ECE65-l%27acc%C3%A8s-au-logement-un-panorama-chiffr%C3%A9.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/362/ECE65--Droit-au-logement-quels-dispositifs-mis-en-place-et-quels-freins.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/361/ECE65--Quand-les-charges-du-logement-grevent-le-budget-des-menages.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/1227/ECE67---Du-confinement-au-d%C3%A9confinement-progressif---enquete-SMD.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/1227/ECE67---Du-confinement-au-d%C3%A9confinement-progressif---enquete-SMD.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/1228/ECE67---mediation-de-dettes-et-logiciels-ad-hoc.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/files/RA/ECE68 - L'OCE a une nouvelle vitrine.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/1002/ECE68-Endettement-et-plateforme-des-huissiers.pdf


Permanente follow-up 
wetgeving
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De permanente follow-up van wetgeving is een opdracht voor het hele juridische team. Deze permanente 
follow-up is de voedingsbodem voor alle activiteiten van het Observatorium: opleidingsmateriaal 
bijwerken, nieuwe opleidingen tijdens het jaar aanbieden, onderwerpen van studies bepalen, de Waalse 
portaalsite Schuldenoverlast bijwerken, particulieren en professionals zo goed mogelijk juridisch advies 
bezorgen en relevante informatie via de nieuwsbrief verspreiden

Deze permanente follow-up van de wetgeving gebeurt door dagelijks en/of wekelijks officiële Belgische 
rechtsbronnen (het Belgisch Staatsblad, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het 
Waals Parlement, het Grondwettelijk Hof enz.), Europese rechtsbronnen (het Europees Parlement, het 
Hof van Justitie van de Europese Unie enz.) en verschillende juridische werken en publicaties (JLMB, 
Journal des Tribunaux, Bulletin Juridique et Social, werken van de CUP, juridische bijscholingen, 
Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht enz.) te raadplegen.

De follow-up focust op alle onderwerpen die verband houden met financiële dienstverlening aan 
particulieren (krediet, bankdiensten, verzekeringen enz.), schuldenlast, schuldenoverlast, minnelijke 
en gedwongen invordering van schulden en insolventieprocedures. 



Juridisch advies aan 
particulieren en profes-
sionals
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Volledig en relevant advies geven aan particulieren 
die problemen hebben met een schikking, een beslag, 
een verkoop van onroerend goed of een schuldeiser, 
maar ook aan professionals die geconfronteerd 
worden met een complexe juridische kwestie, 
behoort tot de sociaal getinte opdrachten van het 
Observatorium. Het juridisch team beantwoordt 
vragen van particulieren en van professionele 
schuldbemiddelaars of maatschappelijk werkers. 
Die worden per e-mail of telefonisch gesteld. 
Ze zijn afkomstig van bezoekers aan de digitale 
portaalsite van Wallonië over schuldenoverlast, 
van tussenpersonen en begunstigden die aan een 
preventieactie van het Observatorium hebben 
deelgenomen of van professionals en particulieren 
die van onze activiteiten hebben gehoord. Tenzij 
het gaat om complexe dossiers, volgt het antwoord 
binnen 48 uur.

1.148
juridische 
adviezen

Getuigenissen : 

"Ik wilde u gewoon bedanken voor de follow-up van mijn e-mail en de waardevolle informatie die u 
me hebt doorgegeven.  Ik heb net mevrouw X [energiedienst] aan de lijn gehad die zich over mijn 
dossier zal buigen en zal trachten om mijn zaak te verdedigen. Duimen maar op een gunstige afloop.  
Bedankt, want zonder u had ik zeker niets ondernomen en had ik de klap moeten incasseren, omdat 
ik niet wist hoe ik me moest verdedigen." 

"Ik bedank u nogmaals voor uw waardevol advies." 

"Bedankt voor uw antwoord, ik ben blij dat ik wat hulp kreeg." 

"Ik dank u van harte voor de laatste opmerkingen die u me bezorgde, zodat ik mijn wensen en 
doelstellingen concreter kon benoemen in de brief die ik net naar de gerechtsdeurwaarder heb 
gestuurd." "Duizendmaal dank, u hebt mij erg goed geholpen en ik ben gerustgesteld in deze zaak." 

"Uw extern advies interesseert me uitermate, want een frisse kijk kan me echt 
anders over mijn schuldbemiddeling laten denken."  "Nogmaals bedankt voor uw uitstekend advies." 

"Ik stuur u deze e-mail om u te bedanken voor uw waardevol advies: de schuld van mevrouw is 
teruggebracht van € 24.699,27 naar € 4141,93 en de beperking van de rente werd goedgekeurd." 

In 2020 kreeg het juridisch team door de 
gezondheidscrisis meer vragen van zelfstandigen. 
Het gaf 1148 juridische adviezen. Deze 
dienstverlening wordt steeds succesvoller. Sinds 
de start in 2018 zijn de consultatieverzoeken met 
55% gestegen.

De vragen waren uiteenlopend. Door de crisis 
zijn beslagleggingen, betalingsachterstanden 
bij krediet en de specifieke problemen 
van zelfstandigen-natuurlijke personen de 
onderwerpen die het vaakst aan bod komen. 

https://observatoire-credit.be/fr/questions-juridiques


Evenementen 
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1. COLLOQUIUM : "WONEN, TEGEN WELKE PRIJS?" 

Toegang tot behoorlijke huisvesting is een grondrecht. Wonen kan voor sommige huishoudens echter 
leiden tot problematische financiële situaties en zelfs tot overmatige schuldenlast. Dit is een problematiek 
waarover het Observatorium zich moest buigen en de volgende vragen moest stellen: Hoe zwaar wegen 
huisvesting en de bijbehorende lasten op het budget van huishoudens? Zal die last in de toekomst nog 
draaglijk zijn? Hoe ziet de toekomst eruit voor kwetsbare huishoudens?

Deze vragen kwamen gedurende deze dag  in 4 thema's aan bod: toegang tot huisvesting in termen 
van statistieken en van maatregelen die actoren op het terrein hebben genomen, de totale kost van 
huisvesting en mogelijke alternatieven die de afgelopen jaren ontstonden om die uitdaging het hoofd te 
bieden. 

Dit colloquium was met zijn meer dan 220 deelnemers een groot succes. Zij kwamen luisteren naar 13 
sprekers uit de academische wereld of uit de onderzoeksbranche (Université Saint-Louis, centre d’Etudes 
Economiques et Sociales de l’Environnement van de ULB, Service des Sciences de la famille van de 
UMons, IWEPS, BNB, UNamur, ULiège, UCLouvain) en uit het veld (DSB van het OCMW van Brussel, 
het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Rassemblement 
wallon du droit à l’habitat, Vlaams Huurdersplatform, Fonds du logement des familles nombreuses, CAS 
asbl, Samenlevingsopbouw Brussel). 

Naar aanleiding van het colloquium hebben we het verslag  en een video  gepubliceerd waarin een aantal 
sprekers hun mening gaven over de toekomstige uitdagingen op het gebied van huisvesting. 

Getuigenissen : 

"Dit is een thema dat mij bijzonder interesseert. Alle sprekers waren interessant."

"Veel variatie bij de gesprekspartners."  

"Heel diverse bijdragen over huisvesting en alles wat er bij komt kijken, alsook mogelijke oplossingen." 

"Ik had graag wat meer debatten tussen de verschillende sprekers gehad over mogelijke oplossingen." 

Evenem
enten 

https://observatoire-credit.be/storage/746/Programma-colloquium-2020-NL.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/747/Actes-du-colloque-2020-NL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C8DTejCgXFo&t=1s
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BEGRIJPEN EN BIJSTAAN. FOCUS OP NATUURLIJKE PERSONEN "

Tijdens de enquête over de impact van de crisis op de sector die werd gehouden onder de 
schuldbemiddelaars van Wallonië, vertelden die over hun onzekerheid om de nieuwe doelgroep van de 
zelfstandigen te helpen. Ze voelden zich onvoldoende opgeleid om dat te doen. Daarop organiseerde het 
Observatorium een reeks webinars met als titel: "Zelfstandigen met financiële problemen begrijpen en 
bijstaan: Focus op natuurlijke personen."

Deze reeks van 5 webinars (gespreid over 2020 en 2021) liet deskundigen aan het woord die hulpverleners 
de nodige tools aanreikten om zelfstandigen met financiële problemen te kunnen bijstaan en begeleiden. 

Het format van de webinars was als volgt: 1 uur informatie en advies van een deskundige, gevolgd door 
30 minuten voor vragen en antwoorden. 

Na elke sessie werden de PowerPoint-presentatie en de podcast online geplaatst. Aan het einde van de 
reeks webinars bundelde het team van het Observatorium de belangrijkste adviezen in een brochure. Alle 
geïnteresseerde professionals kunnen die op onze website inkijken. 

De 3 webinars die in 2020 waren geprogrammeerd, waren een groot succes met niet minder dan 536 
deelnemers. 

Getuigenissen : 

"Heel erg bedankt voor uw presentatie!" 

"Zeer helder, zeer interessant.  Heel erg bedankt!" 

"Bedankt voor deze heldere en precieze"

Datum Spreker Titel van het webinar

30/11/2020 Maryline Draelants, juridisch adviseur 
RéAction

Indépendants : obligations et analyse de la 
santé financière

07/12/2020 Patricia Maucourant, algemeen ad-
viseur - Regionaal directrice van het 
Regionaal Invorderingscentrum Hene-
gouwen Zuid FOD Financiën

Indépendants et dettes fiscales (IPP et TVA)

14/12/2020 Sophie Roland, administratief experte, 
Nationale Hulpkas, RSVZ

Indépendants et lois sociales

https://observatoire-credit.be/storage/files/Brochure_Mieux_comprendre_les_%20ind%C3%A9pendants_personne_%20physique_en_%20Wallonie_(edition1).pdf
https://observatoire-credit.be/fr/evenements-passes/20/webinaire-les-independants-le-statut-les-obligations-et-lanalyse-financiere
https://observatoire-credit.be/fr/evenements-passes/20/webinaire-les-independants-le-statut-les-obligations-et-lanalyse-financiere
https://observatoire-credit.be/fr/evenements-passes/21/webinaire-les-independants-et-les-dettes-fiscales-ipp-et-tva
https://observatoire-credit.be/fr/evenements-passes/22/webinaire-les-independants-et-dettes-de-cotisations-sociales


Vertegenwoordigin-
gen, tussenkomsten 
en partnerschappen
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De deelname aan officiële instanties, werkgroepen en vergaderingen met mensen uit het praktijkveld 
is een niet te verwaarlozen bron voor het leggen van contacten, voor opleiding en het doorgeven van 
informatie voor het team van het Observatorium. 
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1. ECONOMISCHE, SOCIALE EN 
MILIEURAAD VAN WALLONIË 
(CESE)

WALLONIË
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S. Thibaut (juriste van het Observatorium) werd 
aangesteld als effectief lid van de Economische, 
sociale en milieuraad van Wallonië (decreet van 5 
juni 2009 van de Waalse regering). 
Deze raad heeft drie opdrachten ter bevordering 
van de economische, sociale en ecologische 
ontwikkeling van het gewest: 

• adviezen en aanbevelingen geven over alle 
thema's die de ontwikkeling van Wallonië 
betreffen; 

• Het sociaal overleg tussen de Waalse regering 
en de sociale partners organiseren;

• Het secretariaat verzorgen van de Polen, de 
Adviesraden en de Erkenningscommissies die in 
verschillende domeinen gespecialiseerd zijn.

2. COMITÉ VOOR DE 
COÖRDINATIE VAN ACTIES TER 
PREVENTIE EN BESTRIJDING 
VAN SCHULDENOVERLAST

Een van de opdrachten van het Observatorium is 
het verzorgen van het secretariaat van het Comité 
voor de coördinatie van acties ter preventie en 
bestrijding van schuldenoverlast (artikel 130 van het 
Waalse wetboek voor sociale actie en gezondheid 
CWASS). Dat bestaat uit een vertegenwoordiger 
van de minister die bevoegd is voor Sociale Actie 
en van de administratie, de referentiecentra voor 
schuldbemiddeling en het Observatorium. Ook de 
VSZ en Crédal zijn uitgenodigd.

De opdracht van dit Comité is het opzetten van 
een ruimte voor overleg over en coördinatie van de 
acties die de referentiecentra, het Observatorium 
Krediet en Schuldenlast of erkende instellingen voor 
schuldbemiddeling op het terrein voeren. 

3. JURIDISCHE VRAGEN 
(FAQ)

4. LOKAAL 
OVERLEGPLATFORM 
TER BESTRIJDING VAN 
SCHULDENOVERLAST 

Elk referentiecentrum richt een lokaal 
overlegplatform op voor actoren die beroepsmatig 
met schuldenoverlast bezig zijn. Iedereen heeft 
hiervoor een eigen methode ontwikkeld en vult 
dit overlegproject op een andere manier in.

Het Observatorium is op deze platformen 
aanwezig om na te gaan met welke problemen 
de professionals uit de sector te maken hebben 
en om waar nodig zijn kennis en ervaring te delen 
bij het bespreken van specifieke kwesties.  

De bedoeling van deze 'FAQ'-vergaderingen is 
complexe juridische vragen uit te wisselen en te 
behandelen, waarmee mensen te maken krijgen 
die beroepsmatig rond overmatige schuldenlast 
werken. Het gaat ook om het uitwisselen van 
goede praktijken.

Deze vergaderingen brengen juristen samen 
van organisaties actief in de preventie en 
aanpak van overmatige schuldenlast (het 
Observatorium Krediet en Schuldenlast, de 
door Wallonië erkende referentiecentra voor 
schuldbemiddeling, Droits Quotidiens, het 
Steunpunt voor de diensten schuldbemiddeling 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het 
Steunpunt Mens en Samenleving en Agricall).

5. MEEWERKEN AAN DE 
UPDATE VAN "PANORAMA 
SOCIAAL"

Elk jaar vraagt de sociale dienst van de Mutualité 
chrétienne het Observatorium om mee te werken 
aan de 'Panorama social'. Die gids geeft een 
overzicht van de actuele sociale wetgeving en 
de sociale instrumenten op federaal, Waals en 
Brussels niveau. Het team werkt mee aan het deel 
over maatregelen om (overmatige) schuldenlast 
te bestrijden.

https://www.cesewallonie.be/de-economische-sociale-en-milieuraad-van-wallonie
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1. DESKUNDIGENCOMMISSIE 
VAN DE TENTOONSTELLING 
HET "MYSTERIE VAN 
FINANCIËN" IN HET 
BELVUE-MUSEUM (KONING 
BOUDEWIJNSTICHTING)

Het Observatorium is lid van de 
deskundigencommissie van de tentoonstelling 
het "Mysterie van Financiën". Dit is een initiatief 
van het BELvue-museum, met steun van het 
Fund for Financial Literacy (beheerd door de 
Koning Boudewijnstichting) en de European 
Banking Federation. Het is de bedoeling om 
een interactieve, reizende, drietalige (NL-FR-
EN) tentoonstelling op te zetten om de financiële 
educatie en het economisch burgerschap van 
jongeren uit het secundair onderwijs (algemeen, 
technisch en beroeps) te bevorderen. 

De plannen voor de tentoonstelling worden 
voorgelegd aan een commissie van deskundigen 
actief in onderwijs, financiën en economie. In de 
loop van het eerste semester 2021 zou de laatste 
hand aan de tentoonstelling worden gelegd. 
 

FEDERAAL

2."TIJDSCHRIFT VOOR 
INSOLVENTIE- EN 
BESLAGRECHT " (TIBR)

3. INTERUNIVERSITAIRE 
GROEP 
ONDERZOEK EN ARMOEDE 

4. GROEP "SOCIALE 
INDICATOREN" VAN DE FOD 
SOCIALE ZEKERHEID

5. RAADPLEGING DOOR DE 
KANSSPELCOMMISSIE

Op initiatief van verschillende onderzoekers van 
Belgische universiteiten werd in 2018 gestart 
met een tijdschrift over insolventierecht TIBR. 
Het juridisch team van het Observatorium werd 
gevraagd om als correspondent aan het tijdschrift 
en het bijbehorende digitale platform mee te 
werken.

De Interuniversitaire Groep Onderzoek en 
Armoede (IGOA) is een vereniging van 
onderzoekers van allerlei instellingen (Belgische 
universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra) 
die personen die in bestaansonzekerheid leven, 
bij hun onderzoek willen betrekken. 

Deze groep is bedoeld om informatie uit te 
wisselen over de sociale situatie en over de sociale 
bescherming in België. Ze bestaat uit leden van 
de administratie, onderzoekers en mensen die in 
de praktijk rond deze problematieken werken.

Het sociaaleconomisch team neemt deel aan 
de vergaderingen van deze groep en werd 
geraadpleegd in het kader van de jaarlijkse 
publicatie:  "Jaarlijkse analyse  van de   evolutie 
van de sociale situatie en de sociale bescherming 
in België op basis van een reeks Europese 
sociale indicatoren". 

Het Observatorium kreeg een uitnodiging van 
de Kansspelcommissie  om deel te nemen 
aan een raadpleging om aanbevelingen voor 
de bescherming van spelers te bespreken. Er 
namen ook Nederlandstalige en Franstalige 
vertegenwoordigers uit de zorg-, preventie- en 
onderzoekssector aan deel. Het Observatorium 
ging in op de problematiek van kansspelen en 
schuldenoverlast.

Het is de bedoeling om participatieve 
onderzoeksprojecten op te starten en netwerken 
op te zetten om beter op overheidsopdrachten te 
kunnen inspelen. Het sociaaleconomisch team 
neemt aan de vergaderingen deel.

https://www.belvue.be/nl
https://www.tibr.be/nl/journal/tibr/index.html
https://www.armoedebestrijding.be/vliegend/igoa/
https://socialsecurity.belgium.be/nl/nieuws/jaarlijkse-analyse-van-de-evolutie-van-de-sociale-situatie-en-de-sociale-bescherming-belgie
https://socialsecurity.belgium.be/nl/nieuws/jaarlijkse-analyse-van-de-evolutie-van-de-sociale-situatie-en-de-sociale-bescherming-belgie
https://socialsecurity.belgium.be/nl/nieuws/jaarlijkse-analyse-van-de-evolutie-van-de-sociale-situatie-en-de-sociale-bescherming-belgie
https://socialsecurity.belgium.be/nl/nieuws/jaarlijkse-analyse-van-de-evolutie-van-de-sociale-situatie-en-de-sociale-bescherming-belgie
https://www.gamingcommission.be/opencms/opencms/jhksweb_nl/home/index.html


Digitale communicatie

33



34

De website van het Observatorium  bevat een schat aan documenten en informatie over de onderwerpen 
die de vzw behandelt.  Ze richt zich op specifieke doelgroepen, zoals maatschappelijk werkers van 
schuldbemiddelingsdiensten of advocaten, maar ook op het algemene publiek voor algemenere 
kwesties. Bezoekers vinden op de website nieuws over het Observatorium en over zijn publicaties, 
alsook inschrijvingsformulieren voor opleidingen en de verschillende evenementen die het organiseert. 

De denkoefening over de herziening van de website waarmee we in 2018 zijn begonnen, was bedoeld 
om de website ergonomischer voor de internetgebruiker te maken, om gebruik te maken van de nieuwste 
IT-ontwikkelingen en om de informatie directer toegankelijk te maken. De nieuwe website is in het eerste 
kwartaal van 2020 live gegaan. 

1. WEBSITE 

Het Observatorium verspreidt regelmatig nieuwsbrieven en e-flashes.

De terugkerende rubrieken van de nieuwsbrieven zijn:
• Nieuws
• Onze analyses en studies
• Onze publicaties
• Onze opleidingen
• Onze tools
• Onze evenementen
• Echos du crédit et de l’endettement
• Preventie van overmatige schuldenlast

De e-flashes zijn bedoeld voor specifiek nieuws, zoals het opleidingsprogramma, de organisatie van 
webinars, enquêtes enz.  

Het team levert regelmatig bijdragen voor de Facebook et Linkedin pagina's van het Observatorium 
met nieuws over de vzw of onze vakgebieden. 

2. NIEUWSBRIEVEN EN E-FLASH

3. SOCIALE MEDIA 
D
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https://observatoire-credit.be/nl
https://www.facebook.com/Observatoire-du-Cr%C3%A9dit-et-de-lEndettement-100814934909650
https://www.linkedin.com/in/observatoire-credit/
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• La Première - Le marché matinal - 31 januari 2020-  "Les locataires plus pauvres 
que les propriétaires"

• La Première - Tendances Première - 5 maart 2020 - "L'accès au logement est 
un droit fondamental, mais dans la pratique ?"

• La Première - Tendances Première - 29 april 2020 - "Crise sanitaire : la précarité 
augmente"

• La Première  7 mei 2020 - "Le marché matinal : Le report des crédits à la 
consommation"

• La Première - 27 november 2020 - "Le marché matinal : Covid19 vers une 
reconduction des mesures concernant le report des crédits"

• RTL – JT 19h - 6 juli 2020 - "Augmentation du surendettement à cause du 
coronavirus"

• RTBF - La Une - 15 september 2020 - "A votre avis - Covid 19 : Vers un carnage 
social ?"

• Nostalgie - L'info de la semaine - 21 juni 2020 - "Quelques astuces pour faire 
des économies"

• RTL Info 6 juli 2020 - "Quels conseils pour sortir des dettes ?"

• RTBF.be - 31 januari 2020 - "Pauvreté : l'écart se creuse entre locataires et 
propriétaires"

• RTBF.be - 30 april 2020 - "Coronavirus: perte de revenus, frais supplémentaires... 
une fin de mois difficile pour certains ménages"

• RTBF.be - 10 juni 2020 - "Coronavirus : la crise risque-t-elle d'aggraver l'endettement 
des ménages ?"

• L'Echo - 14 februari 2020 - "Jusqu'où êtes-vous solidaire des dettes de votre       
moitié ?"
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1. RADIO 

3. TELEVISIE

2. KRANTEN EN BLADEN

Persoverzicht

https://soundcloud.com/observatoirecredit/le-marche-matinal-les-locataires-plus-pauvres-que-les-proprietaires
https://soundcloud.com/observatoirecredit/le-marche-matinal-les-locataires-plus-pauvres-que-les-proprietaires
https://soundcloud.com/observatoirecredit/tendances-premiere-le-dossier-lacces-au-logement-02032020
https://soundcloud.com/observatoirecredit/tendances-premiere-le-dossier-lacces-au-logement-02032020
https://www.youtube.com/watch?v=924RHbr94qw
https://www.youtube.com/watch?v=924RHbr94qw
https://www.youtube.com/watch?v=Zz8XGp8dP2I
https://www.youtube.com/watch?v=Zz8XGp8dP2I
https://www.youtube.com/watch?v=G3rLD8NpHPE
https://www.youtube.com/watch?v=G3rLD8NpHPE
https://www.youtube.com/watch?v=S6wh6LY7Hzg
https://www.youtube.com/watch?v=S6wh6LY7Hzg
https://soundcloud.com/observatoirecredit/nostalgie-linfo-de-la-semaine-21-juin-2020
https://soundcloud.com/observatoirecredit/nostalgie-linfo-de-la-semaine-21-juin-2020
https://soundcloud.com/aurelie-jourdain/rtl-6-juillet-2020
https://observatoire-credit.be/storage/press/8/XXgvB6OaV25Sgd2zNbok988PeaI9Xz6drQhmFAQS.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/press/8/XXgvB6OaV25Sgd2zNbok988PeaI9Xz6drQhmFAQS.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/press/72/EjaKqWM4hOu8JbIDsTtksNZKDYKTA00POsZNBgrp.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/press/72/EjaKqWM4hOu8JbIDsTtksNZKDYKTA00POsZNBgrp.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/press/74/5vsfyKW3CFlprtqKOhsOXdPq9ibOWGAv8eS6sej8.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/press/74/5vsfyKW3CFlprtqKOhsOXdPq9ibOWGAv8eS6sej8.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/press/31/HjMYVC9FbtnRCgpMgFw8r9Aoemy5AYmfagUMKeXE.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/press/31/HjMYVC9FbtnRCgpMgFw8r9Aoemy5AYmfagUMKeXE.pdf
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