
 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 september 2011 
betreffende de goedkeuring van het intern reglement inzake budgetbeheer. 
 

 
INTERN REGLEMENT INZAKE BUDGETBEHEER 

 
 
Artikel 1  
Hierna genoemd cliënt(en), verklaart/verklaren zich akkoord met het budgetbeheer verleend door de sociale 
dienst van het O.C.M.W., onder de voorwaarden voorzien in onderhavig contract, waarvan de bepalingen zijn 
vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Maarkedal in zijn zitting van 29 september 2011. 
 
Artikel 2 
Doel van het budgetbeheer is, om in samenwerking met de cliënt(en), een evenwichtige budgetsituatie te 
bereiken die de cliënt de mogelijkheid biedt om op termijn terug zelfstandig zijn inkomen te beheren. Het 
budgetbeheer wordt door het O.C.M.W. verleend zolang de noodzaak hiertoe door de sociale dienst wordt 
vastgesteld. 
 
Artikel 3 
Alle beschikbare inkomsten van de cliënt(en) worden rechtstreeks overgemaakt op de budgetrekening. Hiertoe 
ondertekent de cliënt(en) een volmacht in drievoud, waarvan één exemplaar in zijn bezit. Ingeval van wijziging 
van de inkomsten verwittigt/verwittigen de cliënt(en) onmiddellijk de sociale dienst. Bij wijzing/stopzetting stelt 
hij/zij de betreffende uitbetalingsinstantie onmiddellijk in kennis van het budgetrekeningnummer. De 
overeenkomst tot budgetbeheer kan onmiddellijk eenzijdig dor het OCMW worden verbroken indien blijkt dat 
bepaalde inkomsten of schulden door de cliënt(en) verzwegen worden. 
 
Artikel 4 
Het budgetbeheer wordt pas opgestart als ten eerste de inkomsten effectief op de budgetrekening staan, ten 
tweede als de aanvraag goedgekeurd is door de OCMW Raad. Regelingen met schuldeisers, afspraken… worden 
pas verricht als beide voorwaarden vervuld zijn. 
 
De hulpzoekende aanvaardt dat alle tegoeden, zijnde: 
 

- loon 
- vervangingsinkomsten 
- kinderbijslag 
- onderhoudsgeld 
- eindejaarspremie 
- vakantiegeld 
- terugbetalingen ziekenfonds 
- andere inkomsten… 

 
worden gestort op het rekeningnummer BExx xxxx xxxx xxxx 
 
Artikel 5 
De cliënt(en) verbindt/verbinden zich er toe alle gegevens en wijzigingen betrekking hebbend op zijn/hun 
financiële situatie te melden aan de sociale dienst.  
 
 
 
 



 

Artikel 6  
De hulpzoekende aanvaardt tevens dat het OCMW, indien nodig, de schuldeisers inlichtingen verstrekt over zijn 
sociale of budgettaire toestand, in het raam van de onderhandelingen die gevoerd worden ter oplossing van zijn 
budgettaire problemen. 
 
Artikel 7 
De cliënt(en) verbindt/verbinden zich er toe op geen enkele wijze nieuwe schulden aan te gaan, geen aankopen 
op afbetaling te doen, noch op enige wijze kredieten van welke aard ook aan te gaan. Mocht er ondanks deze 
bepalingen toch nog nieuwe boetes opduiken, zullen er nieuwe afspraken gemaakt worden i.v.m. de 
budgetplanning. 
 
Artikel 8 
In functie van het budgetbeheer machtigt/machtigen de cliënt(en) de sociale dienst om alle betalingen uit te 
voeren zoals deze zijn voorzien in de budgetplanning opgemaakt door de maatschappelijk werker. 
 
Artikel 9  
De cliënt(en) maakt/maken zelf geen afspraken inzake afbetaling met schuldeisers. 
 
Artikel 10 
De overeenkomst neemt een einde op één van de hiernavolgende wijzen: 
 

• In onderling akkoord: zowel de hulpzoekende als het OCMW komen overeen om het budgetbeheer stop 
te zetten. 

• Op het verzoek van de hulpvrager: de aanvrager wenst het budgetbeheer stop te zetten ondanks 
negatief advies hieromtrent van het OCMW. De hulpaanvrager dient dit schriftelijk te doen. Dit houdt 
de herroeping in van alle gegeven volmachten. Tevens is er, in dit geval, een wachttijd van 1 jaar voorzien 
voor het opstarten van een nieuw budgetbeheer. Bij herhaling kan de wachttijd oplopen tot 3 jaar. 

• Op verzoek van het OCMW: indien het centrum gedurende 1 maand niets meer verneemt van de 
aanvrager of indien de hulpzoekende één of meerdere verbintenissen niet (meer) nakomt kan het 
OCMW de overeenkomst eenzijdig stop zetten. 

 
Artikel 11  
Bij afsluiting worden bij voorrang de plaatselijke dokter(s), apotheek en  tandarts betaald. 
 
Artikel 12 
Indien het budgetbeheer wordt stopgezet voor alle schulden zijn vereffend, worden de schuldeisers hiervan 
verwittigd door de sociale dienst en worden zij voor verdere regelingen verwezen naar de cliënt(en). 
 
Artikel 13  
Niet-naleving van deze afspraken door de cliënt kan aanleiding geven tot onmiddellijke stopzetting van het 
budgetbeheer door het O.C.M.W. 
 
 
 
 


