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Een collectieve schuldenregeling biedt 
personen met een hoge schuldenlast de 
kans om na een aantal jaren weer schul-
denvrij te zijn (maximaal 7 jaar). Dit ge-
beurt via een gerechtelijke procedure.
De collectieve schuldenregeling probeert 
je belangen en die van de schuldeisers in 
evenwicht te brengen.

 x Zit je in een financieel moeilijke 
situatie? 

 x Stapelen de schulden zich op? 

 x Is er geen haalbaar afbetalingsplan 
mogelijk? 

 x Dan kan een collectieve 
schuldenregeling een oplossing zijn.

 x Je hebt schulden 
Je inkomsten zijn onvoldoende om je 
schulden af te betalen. Een éénmalige 
laattijdige betaling volstaat niet om 
een collectieve schuldenregeling op te 
starten. 

 x Je bent geen handelaar of je 
handelsactiviteit is meer dan zes 
maanden geleden stopgezet 
Ben je als handelaar failliet verklaard? 
Dan kun je pas zes maanden na het 
faillissement een aanvraag tot collec-
tieve schuldenregeling indienen. 
Landbouwers zijn geen handelaars en 
komen wel in aanmerking. 

 x Je woont in België 
Je nationaliteit is niet van belang, wel 
moet je legaal in België wonen. 

 x Je mag je onvermogen niet  
hebben bewerkstelligd 
Je kunt je onvermogen op verschil-
lende manieren bewerkstelligen: een 
deel van je bezittingen of inkomsten 
verbergen, een job weigeren, … 

 
 
 

 

Wat is een collectieve 
schuldenregeling? Wie komt in aanmerking?
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Alle soorten schulden komen in aan-
merking.
 x Schulden door het aangaan van 

leningen, autofinancieringen, het 
hebben van kredietkaarten, …

 x Hypothecaire schulden
 x Fiscale schulden (personen- en 

verkeersbelastingen) 
 x Energieschulden (een openstaande 

water-, gas- of elektriciteitsrekening)
 x Schulden aan een persoon (huur-

schuld, lening van een vriend, …)
 x Achterstallig onderhoudsgeld
 x Ziekenhuisfacturen
 x Schulden waarvoor al een uitvoerbare 

akte bestaat (een vonnis, een 
notariële akte, een dwangbevel van 
de belastingen, …)

 x …

Het Sociaal Huis kan je helpen om uit te 
maken of een collectieve schuldenrege-
ling aangewezen is in jouw situatie.

Denk goed na voor je begint met een 
collectieve schuldenregeling! Het vraagt 
veel inspanning en is een moeilijke juri-
dische materie.

Goed meewerken en communiceren 
met de schuldbemiddelaar is belangrijk. 
Een collectieve schuldenregeling is een 
gunst en geen verplichting.

Een collectieve schuldenregeling duurt 
in principe maximaal 7 jaar vanaf het 
vonnis van toelaatbaarheid. Laat je daar-
om vanaf het begin goed informeren! 
Er zijn immers een paar uitzonderingen 
waardoor de procedure langer kan du-
ren. Het is normaal dat je vragen blijft 
hebben. Je kunt hiervoor steeds terecht 
in het Sociaal Huis.

Een collectieve schuldenregeling is niet 
gratis. Informeer je goed over de moge-
lijke kosten (deze zijn echter wettelijk 
bepaald en de kostenstaat wordt gecon-
troleerd door de rechtbank)!

 

Over welke schulden gaat het? Goed om te weten
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Hoe verloopt een collectieve 
schuldenregeling?

Indienen van een verzoekschrift

Je moet een aanvraag indienen bij de 
arbeidsrechtbank. Dit gaat via een ver-
zoekschrift. 
 x Het Sociaal Huis helpt je om alle 

gegevens te verzamelen die nodig 
zijn voor de opmaak van het 
verzoekschrift. 

 x Een advocaat stelt het verzoekschrift 
op.

Aan de hand van het verzoekschrift zal 
de rechter een beslissing nemen. Als hij 
je toelaat tot de collectieve schuldenre-
geling zal hij onmiddellijk een schuldbe-
middelaar aanstellen. Alle schuldeisers 
worden direct op de hoogte gebracht 
van deze beslissing.

Aanstellen van een schuldbemiddelaar

Dit is een advocaat. Let op! Deze ad-
vocaat handelt enkel als bemiddelaar 
tussen jou en je schuldeisers. Hij zal dus 
niet optreden als je advocaat.

Zodra je een schuldbemiddelaar hebt, 
moeten al je inkomsten op een rekening 
bij deze schuldbemiddelaar terechtkomen.

Je hebt wel recht op leefgeld. Met dit 
leefgeld kun je onder andere eten, kleding, 
medische en huishoudelijke kosten beta-
len. Je bespreekt samen met je schuldbe-
middelaar hoeveel leefgeld je nodig hebt 
om deze kosten te kunnen betalen.

De schuldbemiddelaar maakt ook een 
afbetalingsvoorstel op. Hiervoor zal 
hij onderhandelen met jou en je schuld-
eisers. In dit voorstel moet je bijzondere 
aandacht besteden aan afspraken over
 x het bedrag van je leefgeld
 x de afbetaling van je schuldeisers
 x de duur van de regeling

Het kan zijn dat jij of één van je schuld-
eisers niet akkoord gaat met het voor-
stel. In dit geval beslist de rechter over je 
leefgeld, het bedrag dat moet afbetaald 
worden en de duur van de regeling. De 
zaak wordt dan besproken tijdens een 
zitting van de arbeidsrechtbank. 
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Wat zijn de gevolgen van het 
starten van een collectieve 
schuldenregeling?

 x Je beschikt niet langer over je 
goederen 
Zoals hierboven vermeld, komen al 
je inkomsten op een rekening bij 
de schuldbemiddelaar terecht. Je 
ontvangt wel leefgeld. 
Opgelet! Je mag geen goederen 
verkopen zonder toestemming van de 
rechter en je mag de schuldeisers niet 
meer zelf betalen. 

 x Beslag en overdracht zijn niet 
langer mogelijk. 
De beslagen en overdrachten 
(bijvoorbeeld loonbeslag) worden 
geschorst. 
Uitzondering. Als de verkoopdag 
al werd bekendgemaakt voordat 
de rechter goedkeuring gaf tot de 
procedure, dan gaat de verkoop toch 
door. Deze zal dus niet geschorst 
worden. 

 x Bepaalde maatregelen blijven 
gelden 
Het starten van een collectieve 
schuldenregeling kan een uithuis-
zetting niet tegenhouden. Het heeft 
ook geen invloed op de afsluiting 
van je elektriciteit of water. Je 
schuldbemiddelaar zal vaak wel 
proberen om te onderhandelen over 
deze maatregelen, om dit alsnog te 
voorkomen.

 x Je mag geen extra schulden meer 
maken 
Je mag je situatie niet verergeren. Je 
mag dus geen geld meer lenen, zelfs 
niet van familie of vrienden. Je moet 
je lopende vaste kosten stipt betalen 
zodat er geen nieuwe achterstallen 
ontstaan. 

 x Rechtsbijstand 
Het is mogelijk dat je tijdens de 
collectieve schuldenregeling hulp 
nodig hebt van een notaris of 
deurwaarder.  

 x Hoe wordt iedereen op de hoogte 
gebracht? 
Zoals hogervermeld zal de beslissing 
van de rechter opgestuurd worden 
naar alle schuldeisers.  
Ben je getrouwd? Dan ontvangt je 
partner een kopie. Je schuldeisers 
en je partner zijn dan tot in detail op 
de hoogte van je financiële situatie. 
Opgelet! Iedereen die aan jou geld 
moet betalen, wordt verwittigd dat 
hij dit in de toekomst moet doen aan 
je schuldbemiddelaar. Dit betekent 
onder andere dat je werkgever en 
je ex-partner die onderhoudsgeld 
betaalt, weten dat je in collectieve 
schuldenregeling bent. 
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In principe betaal jij het ereloon van de 
schuldbemiddelaar. De schuldbemid-
delaar zal dit jaarlijks afhouden van je 
inkomen, na controle door de rechter 
van de arbeidsrechtbank.  

De minnelijke aanzuiveringsregeling

Alle schuldeisers die in het verzoekschrift 
werden vermeld, ontvangen een kopie 
van de uitspraak van de arbeidsrecht-
bank. Elke schuldeiser moet nu binnen 
één maand zijn exacte schuldvordering 
meedelen aan de schuldbemiddelaar.

Als de schuldeiser niet reageert binnen 
de maand, moet de schuldbemiddelaar 
nog eens een wettelijke termijn van 15 
dagen toekennen, na verzending van 
een aangetekende herinnering.

Hierna stelt de schuldbemiddelaar een 
afbetalingsplan op. Hij probeert over dit 
plan een akkoord te bereiken tussen alle 
partijen.

De schuldbemiddelaar berekent ook hoe 
lang de collectieve schuldenregeling zal 
duren. Dit hangt af van je inkomen en 
van het totaalbedrag van je schulden.
In principe mag de minnelijke aanzui-
veringsregeling maximaal 7 jaar duren 
vanaf het vonnis van toelaatbaarheid.
Als het je niet lukt om al je schulden bin-
nen deze periode af te betalen en je wilt 
je woning toch behouden, dan kun je 
aan de rechter vragen om de aanzuive-
ringsregeling langer te laten duren.

Wie betaalt de 
schuldbemiddelaar?

Het verdere verloop van de 
procedure
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De schuldbemiddelaar moet je minstens 
één keer per jaar op de hoogte brengen 
van de stand van zaken.

De uittreksels van de rubriekrekening 
kun je te allen tijde opvragen bij de 
schuldbemiddelaar, hij is verplicht deze 
mee te delen.

De gerechtelijke aanzuiveringsregeling

Als er tussen de partijen geen akkoord 
bereikt werd over het afbetalingsplan, 
dan beslist de rechter hierover in een 
vonnis. 

Als je schulden niet afbetaald zijn binnen 
een periode van 5 jaar, kan de rechter 
beslissen om een deel van de schulden 
kwijt te schelden. Dit gebeurt niet altijd.

Voorwaarden voor kwijtschelding

 x Je moet het afbetalingsplan goed 
gevolgd hebben

 x Je moet eerst al het mogelijke hebben 
gedaan om je schulden af te betalen

Als je je woning wilt behouden en niet 
alle schulden kunt afbetalen in die peri-
ode van 5 jaar, kun je aan de rechter vra-
gen om de aanzuiveringsregeling langer 
te laten duren.

Vier soorten schulden kan de rechter 
niet kwijtschelden
1. Onderhoudsgeld (zowel het achter-

stallige als het lopende onderhouds-
geld). Dit kan wel kwijtgescholden 
worden in een minnelijke fase.

2. Een schadevergoeding voor lichame-
lijke schade uit een misdrijf

3. Restschulden uit een faillissement. 
Deze kunnen wel kwijtgescholden 
worden in een minnelijke fase.

4. Penale boetes 
 
 

Kwijtschelding van schulden
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Als je situatie verandert in de loop van 
de procedure van de collectieve schul-
denregeling, dan kan je afbetalingsplan 
herzien worden (bijvoorbeeld bij ziekte, 
werkloosheid, verhuis, gezinsuitbrei-
ding, echtscheiding, …).

De rechter kan de collectieve schulden-
regeling ook herroepen als je niet meer 
meewerkt of inkomsten achterhoudt.

Eens je in een collectieve schuldenrege-
ling zit kun je niet op eigen houtje be-
slissen om hiermee te stoppen. Hiervoor 
zul je een beslissing moeten vragen aan 
de rechter.

Als je inkomen voldoende hoog is om 
afbetalingen te doen aan je schuldeisers, 
is er meestal geen probleem. Je schuld-
bemiddelaar zal bekijken of je maande-
lijkse hypotheekaflossing vergelijkbaar is 
met de huurprijzen in je streek. Als dit zo 
is, kun je je woning meestal behouden.

Je schuldbemiddelaar zal in samenspraak 
met jou bekijken of de woning verkocht 
moet worden. Als je niet akkoord gaat, 
kan de woning niet verkocht worden. 
Als er echter te veel schulden zijn, kan 
een andere rechter de verkoop van de 
woning wel opleggen bij vonnis van Eer-
ste Aanleg.

Ook als je inkomen te laag is om 
maandelijks je andere schulden af te be-
talen en je dus een kwijtschelding van 
schulden moet vragen, zal je woning in 
principe verkocht moeten worden.

Als je je woning wilt behouden moeten 
de schulden volledig betaald zijn, 
waardoor de minnelijke en de 
gerechtelijke aanzuiverings-
regeling langer kunnen 
duren.

Moet je je eigen woning 
altijd verkopen?

Herziening en einde van de 
collectieve schuldenregeling
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De schuldbemiddelaar mag volgende forfaitaire vergoedingen vragen voor 
zijn prestaties
 x Voor het verzamelen van de aangiftes van de schuldvorderingen, het 

opstellen van een afbetalingsplan (minnelijke aanzuiveringsregeling) of voor 
de vaststelling dat er geen afbetalingsplan mogelijk is

* 506,64 euro (tot max. 5 schuldeisers). Dit wordt pas toegekend na de 
homologatie van een regeling. 

* 33,78 euro per bijkomende schuldeiser. Dit wordt pas toegekend na de 
homologatie van een regeling.

 x Voor binnenkomende verrichtingen: 8,43 euro per betaling
* Voor de betaling aan de schuldeisers mag hij geen vergoeding aanrekenen

 x Voor de opvolging van de afbetalingsregeling en het neerleggen van het 
jaarlijks verslag

* 202,64 euro (tot max. 5 schuldeisers)
* 13,51 euro per bijkomende schuldeiser

Deze vergoedingen worden jaarlijks toegekend.
Als de schuldbemiddelaar zijn jaarlijks verslag niet op tijd neerlegt, verliest hij zijn 
recht op vergoeding (niet automatisch).

 x Voor een verzoek tot herroeping, herziening of toelating tot verkoop: 168,87 euro 

 x Vacatierecht voor zijn aanwezigheid op een zitting waar een vonnis uitge-
sproken is: 84,42 euro  

 x Vacatierecht bij de notaris: enkel kilometervergoeding

De erelonen en kosten die een schuldbe-
middelaar mag aanrekenen zijn wettelijk 
vastgelegd in een koninklijk besluit van 
18 december 1998. De schuldbemidde-
laar maakt één keer per jaar een afreke-

ning over aan jou. Dit voegt hij bij zijn 
jaarlijks verslag over de stand van zaken. 
De ereloonstaat kan pas betaald worden 
na goedkeuring door de rechter.

Staat van kosten en ereloon 
van de schuldbemiddelaar*

*Deze bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2013 en worden aangepast wanneer ze door de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op 1 januari 
van het volgende jaar met 5% wijzigen. De aanpassingen worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Dit gebeurde voor het laatst op 15 januari 2013. 9
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Daarnaast mag de schuldbemiddelaar 
volgende kosten aanrekenen
 x Kosten gewone brief: 11,82 euro 

(+ kosten van een aangetekende 
verzending)

 x Kosten omzendbrief: 6,77 euro 
(+ kosten van een aangetekende 
zending)

 x Kosten telefoon, e-mail, kopies: 
jaarlijkse forfait van 101,33 euro

 x Reiskosten: 0,22 euro per kilometer 
afgelegd vanaf zijn kantoor

 x Terugbetaling van kosten voor 
het opvragen van uittreksels of 
documenten: werkelijke kosten

In principe mag het jaarhonorarium niet 
hoger zijn dan 1.200 euro. Als de schuld-
bemiddelaar echter motiveert waarom 
zijn ereloonstaat hoger is, kent de rech-
ter toch het volledige bedrag toe.
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Heb je vragen? Wil je meer info?

Info
OCMW - Sociaal Huis

Clement Cartuyvelsstraat 12 

3800 Sint-Truiden

Tel. 011 69 70 30

sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be

www.sociaalhuissinttruiden.be

Openingsuren
Van maandag tot vrijdag 

van 8.30 tot 11.30 uur, 

in de namiddag na afspraak.

Dinsdag extra open 

van 16.30 tot 18.30 uur.
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