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1. Hoe verloopt de opstart van een
collectieve schuldenregeling? (CSR)
opstellen
verzoekschrift

verzoekschrift
naar
arbeidsrechtbank

1 week:
beschikking
toelaatbaarheid
= start van de CSR

Een verzoekschrift wordt opgesteld en neergelegd op de griffie van
de arbeidsrechtbank. Daarin wordt een volledig en correct overzicht
gegeven van de financiële toestand van jezelf en van alle personen
waarmee je samenwoont. Er moet een inventaris (lijst) toegevoegd
worden van je waardevolle bezittingen. De arbeidsrechter beslist of
je toegelaten wordt tot de procedure collectieve schuldenregeling.
Het OCMW wordt aangesteld als schuldbemiddelaar. De schuldbemiddelaar is onpartijdig en behartigt jouw belangen en ook die
van de schuldeisers.

Vanaf de start van de collectieve schuldenregeling…
… kan er geen beslag meer worden gelegd voor de schulden
die bestonden vóór de collectieve schuldenregeling en die
opgenomen worden in de collectieve schuldenregeling;
… kan er geen loonoverdracht of loonbeslag worden betekend
voor deze schulden;
… wordt de loop van de intresten van deze schulden opgeschort;

… moeten al je inkomsten op de rekening van de schuldbemiddelaar
toekomen. De werkgevers en andere instanties die jou geld
uitbetalen worden door de Arbeidsrechtbank aangeschreven
met de melding dat je bent toegelaten tot de collectieve schuldenregeling. OCMW Brugge schrijft naar alle schuldenaren
(werkgever, kinderbijslagfonds, ….) om hen het juiste rekeningnummer te bezorgen. Je mag nu zelf geen inkomsten meer
ontvangen;
… je mag je bezittingen niet verkopen zonder voorafgaand overleg
met de schuldbemiddelaar;
… je mag niet verhuizen zonder voorafgaande toelating van
de schuldbemiddelaar.
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2. Het opmaken van een aanzuiveringsregeling
(=afbetalingsplan)
Start
CSR

Vanaf 1 maand na start CSR:
Nazicht schulden, opvragen
van bijkomende informatie

Binnen de 10 maanden
na start CSR:
Een afbetalingsplan wordt
opgemaakt, besproken en
verstuurd.

Schuldeisers en jij krijgen
2 maanden om te reageren

Binnen de maand vanaf de datum van toelaatbaarheid moeten alle
opgenomen schuldeisers een aangifte van schuldvordering doen bij
OCMW Brugge. Doen zij dat niet, dan worden zij aangetekend
aangeschreven om hen hieraan te herinneren. Nieuwe schuldeisers
worden door de schuldbemiddelaar aangemeld bij de Arbeidsrechtbank zodat zij ook worden aangeschreven door de arbeidsrechtbank
en een aangifte kunnen overmaken. De aangiften worden door de
schuldbemiddelaar nagekeken en, indien nodig, worden bijkomende
bewijsstukken opgevraagd bij de schuldeisers.
Gedurende de eerste maanden proberen wij zicht te krijgen op de
volledige schuldenlast en je financiële situatie. De lopende zaken
worden betaald, de schulden voorlopig niet!

Binnen de 10 maanden vanaf de datum van toelaatbaarheid stelt
het OCMW een afbetaalplan (ontwerp tot minnelijke aanzuiveringsregeling) op dat in de meeste situaties een maximale duurtijd heeft
van 7 jaar te rekenen vanaf moment toelaatbaarheid (er zijn uitzonderingen). Dit afbetaalplan wordt met jou besproken alvorens het naar
alle schuldeisers alsook naar jou wordt verzonden. Jij hebt, net als de
schuldeisers, de kans om niet akkoord te gaan.
Binnen de 2 maanden na het ontvangen van het voorstel dien je dit
officieel bekend te maken aan de schuldbemiddelaar.
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3. Na het rondsturen van
een aanzuiveringsregeling
reactie op het ontwerp tot minnelijke aanzuiveringsregeling

Iedereen akkoord

één of meerdere niet akkoord

vanaf 2 maanden na versturen:
Rechtbank wordt aangeschreven om
het ontwerp te homologeren
(= goed te keuren)

Een Proces Verbaal van gebrek
wordt naar de rechtbank gestuurd

na x-aantal maanden:
De rechter keurt het ontwerp goed
(gehomologeerde regeling)

De rechter roept de zaak op en legt
een regeling op (gerechtelijke regeling)

Indien iedereen akkoord is:
Het ontwerp wordt met de nodige bewijzen overgemaakt aan de
Arbeidsrechtbank. Er wordt gewacht op het vonnis van de Arbeidsrechtbank om de aanzuiveringsregeling te mogen uitvoeren.
De arbeidsrechtbank homologeert (= bekrachtigt/keurt goed)
de aanzuiveringsregeling.
Indien één of meerdere partijen niet akkoord zijn:
De arbeidsrechtbank wordt aangeschreven met de melding dat er
geen akkoord is bekomen (proces verbaal van gebrek).
De rechter kan dan overgaan tot het opleggen van een gerechtelijke
regeling. De rechter kan een uitstel van betaling toestaan, intrestvoeten verminderen,… Een eventuele uitspraak over het verkopen
van roerend (vb. auto) of onroerend goed (vb. woning) is mogelijk.
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In zeer uitzonderlijke situaties kan het OCMW een verzoek tot totale
kwijtschelding indienen bij de Arbeidsrechtbank. Dit omvat een totale
kwijtschelding van alle schulden en de bijkomende kosten. Hierbij
gaat het echter enkel over situaties waarbij er geen afbetaalplan
kan worden voorgesteld wegens een tekort aan middelen en waarbij
er in de toekomst geen verandering wordt verwacht. De rechter kan
de verkoop van een roerend of onroerend goed opleggen.
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4. Wat kost het allemaal?
Het is niet mogelijk om de totale kosten van een CSR op voorhand
exact te bepalen. Het ereloon wordt berekend volgens vaste
wettelijke tarieven opgenomen in een koninklijk besluit.
Je kan deze tarieven opvragen bij het OCMW. Een totaal bedrag kan
niet worden gegeven omdat dit afhankelijk is van onder meer het aantal schulden. Een schatting kan worden gevraagd.
De schuldbemiddelaar dient de ereloonstaat in bij de Arbeidsrechtbank die deze moet goedkeuren. Een ereloonnota heeft voorrang
op alle andere kosten.
Op volgende ogenblikken tijdens de procedure collectieve
schuldenregeling wordt een ereloonnota opgemaakt:




wanneer een verzoekschrift tot homologatie of
een Proces Verbaal van gebrek wordt neergelegd;
bij het jaarverslag (jaarlijks);
op het einde van de collectieve schuldenregeling of
bij een stopzetting van de collectieve schuldenregeling.

7

5. Verloop van de aanzuiveringsregeling,
opgelegd door de rechter.
Er is een aanzuiveringsregeling goedgekeurd
of opgelegd door
de rechtbank.

Volgens betaalmomenten
in de aanzuiveringsregeling:
Schulden worden afbetaald
(meestal 6-maandelijks).

jaarlijks:
Een jaarverslag wordt
opgesteld en naar
de rechtbank en jou
opgestuurd.

Nadat de aanzuiveringsregeling werd goedgekeurd of opgelegd door
de arbeidsrechter kan er gestart worden met afbetalingen aan
de schuldeisers. Wanneer de afbetalingen gebeuren, verschilt van
dossier tot dossier. Meestal gebeurt dit 2 keer per jaar.
Elk jaar wordt op de datum van toelaatbaarheid (startdatum
collectieve schuldenregeling) een jaarverslag opgemaakt. Het jaarverslag heeft als doel de arbeidsrechtbank op de hoogte te brengen
over het verloop van jouw collectieve schuldenregeling, jij krijgt dit
ook.
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6. Einde van een collectieve schuldenregeling
Laatste betaling
volgens de
aanzuiveringsregeling

Alle schuldeisers
worden aangeschreven
met de vraag om de
betalingen te bevestigen
binnen de 15 dagen

Einde wordt gevraagd
aan de rechter

Rechter maakt
eindvonnis
(wordt vervolgens naar
alle partijen gestuurd)

Wanneer de schuldeisers betaald zijn volgens de aanzuiveringsregeling en/of bij het bereiken van de einddatum van de collectieve
schuldenregeling, wordt aan de schuldeisers gevraagd om hun
akkoord/niet-akkoord te bezorgen met het verloop van de regeling
binnen de 15 dagen. Dan wordt een verzoek tot einde van de
collectieve schuldenregeling ingediend bij de Arbeidsrechtbank.
De collectieve schuldenregeling neemt definitief een einde na
uitspraak van de Arbeidsrechtbank. Tot de ontvangst van de eindbeschikking blijven de rechten en plichten die verbonden zijn aan de
collectieve schuldenregeling verder lopen (inkomsten moeten blijven
toekomen op de rekening van de schuldbemiddelaar, beschermd
tegen beslag,…).
Als je de procedure op een goede manier doorloopt, ben je daarna
vrij van de schulden uit het verleden. Na de ontvangst van de eindbeschikking mogen de inkomsten terug op jouw rekening gestort
worden.
Je kan ervoor kiezen om de rekeningen die geopend werden bij de
start van de collectieve schuldenregeling over te nemen of zelf
nieuwe rekeningen te openen bij een bank naar jouw keuze. Vanaf
dat moment sta je terug zelf in voor al jouw betalingen.
Na de collectieve schuldenregeling heb je de mogelijkheid om in
budgetbeheer of budgetbegeleiding te blijven.
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7. Mogelijk moeilijke momenten
tijdens een collectieve schuldenregeling
Het OCMW mag als schuldbemiddelaar geen partij kiezen tussen jou
en de schuldeisers. Indien nodig kan je beroep doen op een advocaat.
Niet iedereen heeft recht op een pro deo advocaat. Doe dus wel navraag of de kosten van een advocaat betaald kunnen worden, maar
ook of ze te verantwoorden zijn.

Niet akkoord met het voorstel:
Indien je niet akkoord bent met het ontwerp tot minnelijke aanzuiveringsregeling, moet je dat per aangetekend schrijven laten weten aan
je schuldbemiddelaar. Bespreek dit zeker ook met je schuldbemiddelaar.
Herziening:
Indien er in je dossier veranderingen zijn waardoor een goedgekeurde
minnelijke aanzuiveringsregeling niet meer kan worden uitgevoerd
(wijziging inkomen, stijging kosten,….) dan zal je dossier worden
‘herzien’. Dit wil zeggen dat er een nieuw afbetaalplan moet worden
gemaakt, rondgestuurd en ingediend bij de Arbeidsrechtbank.
Vervanging van de schuldbemiddelaar:
Je kan in geval van volstrekte noodzakelijkheid een vervanging van
schuldbemiddelaar aanvragen. Deze vraag moet je richten aan de Arbeidsrechtbank die daarover beslist.
Stopzetting:
Je kan zelf de stopzetting van een collectieve schuldenregeling vragen
aan de Arbeidsrechtbank. Je bent dan niet meer beschermd tegen de
schuldeisers.
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Herroeping (beëindiging):
Als je je verplichtingen niet nakomt kan het OCMW de herroeping van
je collectieve schuldenregeling vragen. Je wordt dan opgeroepen voor
de Arbeidsrechtbank. Het is de rechter die hierover beslist. Bij herroeping is er altijd een wachttijd van 5 jaar alvorens je een nieuwe aanvraag kan indienen. Je bent dan niet meer beschermd tegen de
schuldeisers. Zij kunnen opnieuw beslag leggen, de kosten en intresten lopen terug op,…
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dienst Budget– en Schuldhulpverlening
Ruddershove 4, 8000 Brugge
tel. 050 32 73 69
budget–enschuldhulpverlening@ocmw-brugge.be

www.facebook.com/ocmw.brugge
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