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Nationale Bank van België - Auditorium
Warmoesberg, 61
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Toegang via trein, metro, bus : halte Brussel Centraal Station
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Nederlands/ Frans
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Inschrijving

Tarief : 100€
Tarief maatschappelijk werkers : 85€
Studenten tarief: 25€
Annulering met terugbetaling van de inschrijvingskosten tot 19 april 2016
Advocaten: 6 juridische punten
De inschrijvingskosten voor de magistraten, de gerechtelijke stagiaires, het personeel van
de griffiers en parketten worden ten laste genomen door het Instituut voor Gerechtelijke
Opleiding. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut
voor gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een
collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast
de naam van de vervangen collega.
Vanaf mai 2016 zal de teksten van de verslagen van het colloquium
gratis op ons website beschikbaar zijn.
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Château de Cartier– Place Albert Ier, n°38
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Preventie van overmatige
schuldenlast: meer dan
ooit een noodzaak!

Brussel
Dinsdag 26 april 2016

PROGRAMMA
8u30

Onthaal

8u50

Voorstelling van de dag
Denis Martens,
Directeur van het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast

Preventie van overmatige schuldenlast:
meer dan ooit een noodzaak!

Start van de werkzaamheden
9u00

Hoewel in België heel wat preventieve acties worden gevoerd en ondanks
de expertise van de personen die deze acties voeren, neemt het aantal
gezinnen met ernstige financiële problemen niet af.
Doeltreffende preventie van overmatige schuldenlast is daarom meer dan
ooit een noodzaak.
Om die reden wil het Observatorium Krediet en Schuldenlast het debat over
de kwestie van de preventie van overmatige schuldenlast heropenen door
er zijn jaarlijks colloquium aan te wijden. In het kader van dit colloquium
nodigen we iedereen die bij preventie is betrokken uit om na te denken over
hun praktijken en om concrete, omzetbare ideeën voor toekomstige preventieacties naar voren te schuiven.
In een inleidende uiteenzetting komen fundamentele kwesties aan bod die
op alle preventieacties van toepassing zijn, ongeacht hun oogmerk: doelstellingen, relevantie van de indeling in doelgroepen, instrumenten, methodes
om de resultaten te beoordelen enz.
Vervolgens geven we een overzicht van de verschillende preventievormen
en -acties die in België worden toegepast, samen met de personen die
erachter staan en de middelen waarover ze beschikken. Deze uiteenzetting
is meteen ook de gelegenheid om buitenlandse initiatieven te belichten die
als inspiratiebron kunnen dienen voor acties in België.
Daarna volgen vijf uiteenzettingen waarin telkens een of meerdere acties
worden beschreven waarbij een specifieke preventiemethode wordt toegepast (reglementering, psychologische benadering, financiële opvoeding op
school, promotie van verantwoorde consumptie, gezond budgetbeheer en
voorzorgsparen). Deze preventieve acties worden toegelicht met videofragmenten en getuigenissen van personen die in de drie gewesten preventiewerk verrichten of personen tot wie deze acties gericht zijn.
Een prima gelegenheid om te (her)ontdekken welke preventieve acties allemaal mogelijk zijn, maar ook en vooral om de limieten ervan te begrijpen en
om te wijzen op goede praktijken en te vermijden valkuilen.

9u10

Céline Frémault,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, lid van de
Colleges van de COCOF en de COCOM, bevoegd voor Sociale
Actie en Armoedebestrijding
Maxime Prévot,
Viceminister-president van de Waalse Regering, bevoegd voor
Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed

9h20

Mohammed El Omari,
Coördinator van het Vlaams Centrum Schuldenlast

Eerste deel van de werkzaamheden
Moderator: Jean-Philippe Ducart,
Manager van de Afdeling Lobby & Pers, Test-Aankoop
9u30

Preventie: fundamentele vragen
Alain Joret,
Psycholoog

10u00 Preventie van overmatige schuldenlast in de
praktijk
Aurélie Jourdain,
Verantwoordelijke voor preventie, Observatorium voor Krediet en
Schuldenlast
10u30 Koffiepauze
10u45 Normen voor het verstrekken van leningen en de
verkoop van andere goederen en diensten
Didier Noël,
Jurist en wetenschappelijk coördinator, Observatorium voor
Krediet en Schuldenlast
Dominique Blommaert,
Advocaat-vennoot Janson Baugniet Brussel en Gent en Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Financieel Recht, UGent

11u35 Acties om de consument bewust te maken en te
informeren
Esther Geboers,
Coordinatrice, Centrum voor budgetadvies en budgetonderzoek
12u30 Onderbreking voor het middagmaal

Tweede deel van de werkzaamheden
Moderator : Danièle Vander Espt,
Verantwoordelijke voor het programma financiële vorming, Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
13u30 Psychologie ten dienste van preventie
Geneviève Laroche,
Psychologe, Groupe Action Surendettement
14u25 Budgetbeheer en voorzorgsparen om overmatige
schuldenlast en vervallen te voorkomen
Jean-Louis Kiehl,
Voorzitter, Fédération française des Chambres de Surendettement
Social (CRESUS)
15u20 De school, de belangrijkste plek om overmatige
schuldenlast te voorkomen
Wendy Heins,
Coördinator «Budget4Life» binnen BIZ Limburg
16u05 Conclusies
Caroline Jeanmart,
Sociologe, Observatorium voor Krediet en Schuldenlast
16u30 Receptie

