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“Liefde kan je niet alleen blind maar ook heel arm maken”
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Sinds kort organiseert ontmoetingshuis De Moazoart in Lokeren maandelijks gratis zitdagen waarop gerechtsdeurwaarders mensen
met schulden gratis advies geven. De belangstelling is groot. Twee gerechtsdeurwaarders geven ons een inkijk in hun manier van
werken.

“De verhalen die we hier horen, zijn vaak schrijnend”, zegt gerechtsdeurwaarder Peter Coene, die met zijn collega Caroline De Mey de
mensen ontvangt. “Met de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders zijn we enkele jaren geleden met dit initiatief gestart. In eerste
instantie in de grote steden, maar nu dus ook in Lokeren als één van de eerste kleinere steden. Ontmoetingshuis De Moazoart leek
ons de aangewezen partner. Zij hebben een groot netwerk en staan letterlijk tussen de mensen in armoede.” De voorbije maanden
vonden al heel wat Lokeraars de weg naar de consultaties. “We kregen de meest uiteenlopende verhalen te horen”, zegt Peter.
“Vrouwen die verliefd worden op een man die bij hen komt inwonen, maar dan blijkt die een pak schulden te hebben, waardoor ook
de dame in de miserie zit. Liefde kan je niet alleen blind maar ook heel arm maken. Of een jongeman die ingaat op aanlokkelijke
voorstellen om een dure gsm te kopen voor 1 euro om die dan verder te verkopen, maar intussen zonder het te beseffen een pak dure
telefoonabonnementen aan zijn broek heeft. Of mensen die door een faillissement van de ene dag op de andere op straat staan.”

Wanneer de mensen een deurwaarder op bezoek krijgen, is het kalf al verdronken. “Preventie zou inderdaad helpen”, vult Bert Reniers
van De Mozoart aan. “Binnen onze sector pleiten we om kopen op krediet of andere aanlokkelijke consumentenvoordelen beter te
reguleren.”

Toch kunnen ook de gerechtsdeurwaarders nog een oplossing bieden. “We bieden in de eerste plaats een luisterend oor. We kunnen
ook een stappenplan opstellen, meewerken aan een afbetalingsplan of schuldeisers contacteren. Gerechtsdeurwaarders zijn geen
boemannen”, zegt Coene, die wel begrijpt dat hij ook de belangen van de schuldeisers niet mag vergeten. “Want dat is in wezen nog
altijd de kern van onze job. Maar ook naar hen toe proberen we eerlijk te zijn. Soms moet een schuldeiser ook beseffen dat sommige
dossiers het sop de kool niet waard zijn.”

De deurwaarders komen elke eerste woensdag van de maand langs in De Moazoart, Kazernestraat 80 in Lokeren, telkens van 9.30 tot
12 uur.

Ivan Elegeert
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