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Schuldbemiddeling
Het Team schulden van SAM [1] richt zich niet uitdrukkelijk tot ondernemers, maar tot iedereen
die aan schuldbemiddeling doet. Dit is een koepelorganisatie die zich zich met kennisopbouwen verspreiding richt tot de aangesloten organisaties : de ocmw's en de caw's. (Tot 2017
heette deze dienst nog het Vlaams centrum Schuldenlast.)
De ocmw's : de organieke wet op de OCMW's duidt deze organisaties aan als de
verantwoordelijke voor de bevordering van het algemeen welzijn in elke gemeente. Ook
zelfstandigen moeten er dus terecht kunnen. Dat wordt niet overal als vanzelfsprekend
ervaren. De meeste OCMW's doen aan schuldbemiddeling. In sommige gemeenten werkt het
OCMW en de gemeente samen aan welzijn in een sociaal huis. Je vindt elk OCMW door in
Google "OCMW gemeente" in te voeren als zoekterm. Vervang wel "gemeente" door de naam
van jouw woonplaats.
De CAW's of centra voor algemeen welzijnswerk. Dit zijn vzw's die van overheidswege
gesubsidieerd worden. De meeste CAW's hebben diensten voor schuldbemiddeling. Een
CAW vind je ook via Google, zoals hiervoor uitgelegd.
Het Vlaams centrum schuldenlast lanceerde in oktober 2010 twee nieuwe online diensten.
Op eerste hulp bij schulden [2] vind je allerhande vragen ivm schulden terug. De meeste info
op die site heeft betrekking op privé-schulden, maar ondernemers kunnen ook een en ander
opsteken van de uitleg die daar te vinden is over bijvoorbeeld schuldeisers, beslag en
gerechtsdeurwaarders. Daar hebben zij immers ook mee te maken.
Op hun budgetplanner [3] vind je een interactief instrument om inkomsten en uitgaven op
gezinsniveau in evenwicht te brengen. Voor ondernemers bestaat de belangrijkste uitdaging
er evenwel eerder in :
om dat inkomen te realiseren door de bedrijfsomzet op te drijven en de kosten in toom
te houden.
om erachter te komen welk deel van de geldstromen in het bedrijf een besteedbaar
gezinsinkomen kunnen vormen en welk deel bestemd is voor leveranciers,
kredietverleners en overheidsinstanties.
Om deze ondernemerstaak naar behoren te vervullen is gespecialiseerd advies van een

boekhouder/accountant in de meeste gevallen onontbeerlijk. Ook consultants kunnen je
ondersteunen bij het waarmaken van bepaalde aspecten van je ondernemerschap.
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