
Menswaardig leefgeld in schuldafbouw

STUDIENAMIDDAG – ROESELARE
DINSDAG 20 NOVEMBER 2018

In 2008 berekende het Centrum voor budgetadvies en –onderzoek (CEBUD – Thomas More) voor het eerst de zogenaamde 
referentiebudgetten voor een menswaardig leven. Deze referentiebudgetten berekenen hoeveel inkomen een gezin 
nodig heeft om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Binnen de (budget)hulpverlening worden deze 
budgetten reeds langer gebruikt; bijvoorbeeld bij de toekenning van aanvullende financiële steun of het verlaagd tarief voor 
kinderopvang. Maar ook binnen de schuldhulpverlening bewijzen deze budgetten hun nut: ze vormen een leidraad bij het 
opstellen van het verzoekschrift, bij het onderhandelen van een afbetalingsplan en bij het beheren van het budget van de 
schuldenaar. 

Om schuldbemiddelaars en rechters te ondersteunen in hun taak om een menswaardig leefgeld te bepalen, ontwikkelde 
CEBUD de rekentool MELISA, MEnswaardig Leefgeld In SchuldAfbouw. Hiermee kan op een eenvormige wijze op maat van 
iedere gezinssituatie een menswaardig leefgeld worden berekend, waarbij rekening wordt gehouden met de leefsituatie 
en noden van de gezinnen. 

 13.00 - 13.30 u.:   Onthaal van de deelnemers
 13.30 - 14.20 u.:  Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie als richtlijn voor een menswaardig 

leefgeld door Nele Peeters, Onderzoeker CEBUD
  14.20 - 15.10 u.:  Referentiebudgetten in de rechtspraak betreffende collectieve schuldenregeling door Yves 

Werbrouck, Rechter Arbeidsrechtbank Gent, Lector recht Hogeschool West Vlaanderen (Howest)
 15.10 - 15.30 u.:  Pauze
 15.30 - 16.00 u.:  Schuldbemiddelaar – praktijkverhaal (Balie West-Vlaanderen)
 16.00 - 16.45 u.:  Rekentool MELISA: menswaardig leefgeld in schuldafbouw door Leen Van Thielen, Onderzoeker 

CEBUD en Ilse Cornelis, Onderzoeker CEBUD
 16.45 - 17.00 u.: Vragen 

  We richten ons met deze studienamiddag naar medewerkers van OCMW’s en CAW’s, advocaten-schuldbemiddelaars, 
magistraten, maatschappelijk werkers (al dan niet aangesteld als schuldbemiddelaar), juristen van sociale organisaties, 
gerechtsdeurwaarders, …

 • Erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 3 punten. 
 • Erkend door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding voor magistraten, gerechtelijke stagiairs
  en personeelsleden van de gerechtelijke orde die effectief aanwezig zijn.
 •  Erkenning aangevraagd bij de Erkenningscommissie van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
 • Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname.

i.s.m.



 Bespaar met KMO-portefeuille
 Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd 

opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding 
gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse 
Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien 
u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 40% 
besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? 
www.kmo-portefeuille.be

 Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen 
is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille 
moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.

 De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld 
door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

 Dinsdag 20 november 2018 van 13.30 tot 17.00 uur 
(onthaal van de deelnemers vanaf 13.00 uur met 
koffie en thee)

 Het Fabriekspand 
 Veldstraat 59
 8800 Roeselare 

 •  Op wandelafstand van het station Roeselare
 •  Gratis parkeergelegenheid 
 
 Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw 

inschrijving.

 Het inschrijvingsgeld voor deze studienamiddag 
bedraagt 152,90 euro (excl. 21% btw) / 185 euro  
(incl. 21% btw) en dit omvat:

 • de deelname 
 • de documentatiemap
 • de catering

  Medewerkers uit de sociale sector krijgen 40 euro 
korting.
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Online inschrijven
Via www.diekeure.be/opleidingen.
U kan meteen betalen of na ontvangst van factuur.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de
einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop,
wordt steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Meer inlichtingen
Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen op 050 47 12 75 of via opleidingen@diekeure.be.

Die Keure Opleidingen
Die Keure Opleidingen, het vroegere opleidingscentrum Studipolis, organiseert een brede waaier aan vormingsactiviteiten 
voor professionals. Een volledig overzicht van onze opleidingen vindt u op www.diekeure.be/opleidingen.


