Armoedebestijding en preventie:
Help schulden daadkrachtig aan te pakken
UITDAGING

Steeds meer mensen hebben moeite om
de eindjes aan elkaar te knopen. Facturen van nutsvoorzieningen of kosten voor
de gezondheidszorg blijven onbetaald liggen. Deze rekeningen groeien snel aan
door kosten van betalingsherinneringen,
aanmaningen van incassokantoren en gerechtsdeurwaarders, dagvaardingen, ... Dit
maakt schulden steeds groter en maakt
het onmogelijk voor mensen met schulden
om die ooit terug te kunnen betalen. Daardoor ontstaat een uitzichtloze en ontmoedigende schuldenspiraal waarbij iedereen
verliest. Mensen krijgen meer en meer
schulden, schuldeisers zien de kans om
hun geld terug te zien verkleinen.

VISIE BEWEGING.NET

Voor beweging.net telt iedereen, met extra aandacht voor de meest kwetsbaren.
Mensen die door pech, ziekte of ongeval
geconfronteerd worden met het cascadeeffect van gerechtsdeurwaarders en incassobureaus moeten snel en op een kostenefficiënte manier geholpen worden.
Schulden tot 100 euro bijvoorbeeld kunnen
door alle vorderingskosten al vlug oplopen
tot minimaal 1038 euro. MyTrustO wil hier
halt aan roepen. MyTrustO is een neutrale
dienstverlening, gebaseerd op een nieuwe
filosofie en ontworpen vanuit de gerechtsdeurwaarderspraktijk. MyTrustO is open
en toegankelijk voor iedereen. Via dit objectief en juridisch aanvaard systeem lossen mensen zelf hun schulden op termijn
af, zonder dat daarbij nog een dagvaarding
of vonnis nodig is.
Schuldeisers vorderen op hun beurt hun
schuldvordering in zonder bijkomende
kosten te maken. Terugbetalingen worden
gecentraliseerd en in overleg afgesproken,
waardoor er voor schuldeisers geen nood

meer is aan bijkomende, dure maatregelen. Schuldeisers kiezen ervoor om voor
ethisch verantwoord in te vorderen (EVI)
en worden zo lid van de EVI-community.
Deze aanpak verandert het huidige systeem structureel en geeft mensen met
schulden en schuldeisers een nieuw toekomstperspectief.
VOORSTELLEN
Concrete voorstellen zijn:
1. De dienstverlening MyTrusto voortdurend en herhaaldelijk actief bekend maken
bij de brede bevolking in de volledige communicatiemix van de gemeente. Elk jaar
opnieuw worden andere mensen geconfronteerd met de schuldproblematiek. Een
eenmalige bekendmaking volstaat daarom
niet. Herhaling is noodzakelijk.
2. Gemeentelijke medewerkers die geconfronteerd worden met mensen met een
schuldproblematiek vorming aanbieden
in het systeem van MyTrustO en ethisch
invorderen. Het geeft hen de gelegenheid
om hun cliënten correct te kunnen doorverwijzen of via de app al een dossier in te
leiden.
3. De gemeente als schuldeiser ethisch
laten invorderen via het systeem van
MyTrustO. Zij sluiten dan aan bij de EVIcommunity.
4. Bedrijven en zelfstandigen via de lokale
economieraad of netwerkevents overtuigd
informeren over het belang van ethisch
invorderen en het systeem van MyTrustO
promoten.
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