Budgethulp

Ons aanbod
Burgers
ondersteunen bij hun
integratie binnen onze
samenleving is onze
kerntaak.
Speciale aandacht gaat
hierbij naar zij die
onvoldoende kunnen
deelnemen aan het
maatschappelijke leven.
Wij bieden kansen aan
de Halse burger om in
menswaardige
omstandigheden te
leven.

Het team budgethulpverlening helpt u wanneer u moeilijkheden
ondervindt om een evenwicht te houden tussen uw inkomsten en
uw uitgaven.
De maatschappelijk assistent gaat samen met u op zoek naar
mogelijkheden om opnieuw een financieel evenwicht te bereiken
en schulden af te betalen op een manier die voor u en voor de
schuldeiser haalbaar is.
Er zijn verschillende hulpvormen:
Bij budgetbeheer wordt er een rekening geopend waarmee de
maatschappelijk assistent betalingen zal verrichten. Al uw inkomsten worden op deze rekening gestort. In samenspraak met de
maatschappelijk assistent ontvangt u een bedrag aan leefgeld
voor uw dagelijkse uitgaven. Bovendien wordt er bij budgetbeheer
onderhandeld met de schuldeisers om tot een afbetalingsplan te
komen.
Het uiteindelijke doel van budgetbeheer is ernaar te streven dat u
uw budget opnieuw zelfstandig kunt beheren.
Schuldbemiddeling houdt in dat er afspraken worden gemaakt met
schuldeisers en er wordt een afbetalingsplan opgemaakt. Deze
hulpverlening kan aangevuld worden met bijkomende
budgetbegeleiding.
Collectieve schuldenregeling kan een uitkomst bieden wanneer
budgetbeheer geen oplossing biedt en de schuldenlast te groot is.
Op basis van een verzoekschrift aan de arbeidsrechtbank beslist
de arbeidsrechter om al dan niet over te gaan tot een collectieve
schuldenregeling. De aangestelde schuldbemiddelaar beheert dan
de inkomsten en uitgaven. De intresten die uit de schulden
voortvloeien worden opgeschort.
Onze dienstverlening heeft tot doel de financiële draagkracht van
iemand die gebukt gaat onder overmatige schuldenlast te herstellen. Deze regeling moet u in staat stellen uw schulden te betalen
en het beheer van uw budget opnieuw zelf in handen te nemen.

Voor wie?
Inwoners van Halle die moeilijkheden ondervinden om hun geld te
beheren of om een afbetalingsplan op te stellen en te volgen.

Hoe aanvragen?
Wanneer u voor het eerst een beroep doet op het OCMW, zal een medewerker van het loket
nagaan welke hulpverlening het meest gepast is voor uw situatie.
Zij kunnen u doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde dienst binnen het OCMW,
zoals de dienst budgethulpverlening.
Vergeet bij een bezoek aan deze dienst zeker de volgende documenten niet:
•
•
•
•

identiteitsbewijs
bewijs van inkomsten
bewijs van uitgaven
bewijs van eventuele schulden

Kosten?
Deze dienstverlening is kosteloos

Contact nemen
OCMW Halle
Auguste Demaeghtlaan 38
1500 Halle
Open: werkdagen van 09.00 tot 11.30 (niet op
woensdag) en op donderdagavond van 16.30
tot 19.00. Andere momenten enkel na
afspraak. Vrijdagnamiddag gesloten.
Telefoon: (02) 361 16 16
Fax: (02) 361 23 60
E-mail:info@ocmwhalle.be
www.ocmwhalle.be
Verantwoordelijke uitgever: Christophe Merckx - OCMW voorzitter

