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Twintig jaar collectieve schuldenregeling en de uit-
dagingen voor de toekomst1

1 Herwerking van een tekst eerder gemaakt voor het XXVIIIste colloquium van het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast van 22 november 
2018.

2 Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende 
goederen.

3 Wet van 13 december 2005 tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (BS 21 december 
2005).

4 Art. 10 van de wet van 13 december 2005 tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (BS 
21 december 2005), KB van 3 juni 2007 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 4, 5 en 6 van de wet van 13 december 
2005 houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling, de datum 
van inwerkingtreding van de artikelen 2, 3, 5, 1°, 9, van de wet van 13 december 2005 tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 580, 583, 
1395 van het Gerechtelijk Wetboek en de datum bedoeld in artikel 10, derde lid van dezelfde wet.

5 Art. 1675/13bis Ger.W.
6 Wet van 26 maart 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft (BS 13 april 2012).
7 Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie (BS 1 maart 2013).
8 Art. 1675/10, § 5, derde lid en § 6 Ger.W.
9 Art. 1675/9, § 1, 4° Ger.W.
10 Art. 1675/9, § 4 Ger.W.
11 Art. 1675/3, derde lid Ger.W.
12 Parl.St. Kamer 1996-97, nr. 1073/11, 7.

Yves WERBROUCK, raadsheer arbeidshof Gent, lector recht Hogeschool West-Vlaanderen (Howest)

1. Inleiding

De procedure van collectieve schuldenregeling viert zijn 
twintigste verjaardag. De wet van 5 juli 19982 voerde de 
procedure van collectieve schuldenregeling in en trad in 
werking op 1 januari 1999.

De wet van 5 juli 1998 onderging sinds die inwerkingtre-
ding al heel wat wijzigingen, waarvan een van de meest 
ingrijpende ongetwijfeld de wet van 13 december 20053 
was. Deze wet maakte met name de arbeidsgerechten be-
voegd voor de geschillen inzake collectieve schuldenrege-
ling. Dit in de plaats van de tot dan toe bevoegde beslag-
rechter bij de rechtbank van eerste aanleg. Deze fundamen-
tele wijziging zou in twee stappen uitgevoerd worden. Van-
af 1 september 2007 werd de arbeidsrechtbank bevoegd 
voor nieuwe verzoeken van toelaatbaarheid tot de collec-
tieve schuldenregeling en op 1 september 2008 volgde de 
overheveling van de bij de beslagrechter nog hangende za-
ken collectieve schuldenregeling4. De wet van 13 decem-
ber 2005 voerde nog een andere belangrijke bepaling in, 
met name de mogelijkheid om, als blijkt dat geen enkele 
minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is 
omdat de verzoeker over onvoldoende middelen beschikt, 
over te gaan tot de totale kwijtschelding van schulden5.

Andere ingrijpende wijzigingen aan de regelgeving inza-
ke collectieve schuldenregeling gebeurden onder andere 
met de wet van 26 maart 20126 en de wet van 14 januari 
20137. De eerste stelde, onder andere, een maximumter-
mijn van zeven jaar vanaf de beschikking van toelaatbaar-
heid in voor de minnelijke aanzuiveringsregeling8, verplicht 
de schuldbemiddelaar om ervoor te zorgen dat de schul-
denaar voortdurend geïnformeerd blijft over de schuldbe-
middelingsrekening9 en voerde een bescherming in voor de 
kinderbijslag (thans het groeipakket)10. De wet van 14 ja-
nuari 2013 veralgemeende dan weer de wachttermijn van 
vijf jaar bij een vroegere herroeping, voerde de mogelijkheid 

in voor de schuldenaar om de procedure van collectieve 
schuldenregeling op eigen verzoek te beëindigen en ver-
plicht de schuldbemiddelingsrechter om bij een voortijdige 
beëindiging een bestemming te geven aan de beschikbare 
bedragen op de schuldbemiddelingsrekening.

Hoezeer er echter ook wijzigingen werden aangebracht aan 
de artikelen van het Gerechtelijk Wetboek in verband met 
de collectieve schuldenregeling, de doelstellingen van de 
oorspronkelijke wet bleven onveranderd.

Volgens de regelgeving zelf is het doel van de collectieve 
schuldenregeling om via een aanzuiveringsregeling de fi-
nanciële toestand van de schuldenaar te herstellen. Meer 
bepaald stelt de regelgeving zich als doel om de schulde-
naar in staat te stellen om, in de mate van het mogelijke, zijn 
schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij 
zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden11. 
In de bespreking in de bevoegde parlementaire commis-
sie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voegde de 
toenmalige minister daar nog aan toe dat de procedure van 
collectieve schuldenregeling aan de personen die onder 
overmatige schulden gebukt gaan, een nieuwe kans zou 
moeten geven op toekomstperspectieven. Het opzetten 
van aanzuiveringsregelingen die, in voorkomend geval ge-
paard gaan met bepaalde kwijtscheldingen van schulden 
zou hen opnieuw waardigheid en hoop moeten geven12.

Op basis van deze bepalingen werd en wordt vaak voorop-
gesteld dat de procedure van collectieve schuldenregeling 
drie doelstellingen voor ogen moet hebben: de schulde-
naar toelaten om zijn schuldeisers te voldoen, desgevallend 
met (gedeeltelijke) kwijtschelding van schulden; de schul-
denaar en zijn eventueel gezin verder een leven laten lei-
den dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en de 
schuldenaar toelaten om een fresh start te nemen zodat hij 
na de beëindiging van de procedure van collectieve schul-
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denregeling niet opnieuw in een toestand van overmatige 
schuldenlast terecht zou komen.

2. Een menswaardig bestaan voor de schuldenaar 

en zijn gezin

a. Het begrip ‘menswaardig bestaan’

Het begrip ‘menswaardig bestaan’ komt in onze regelgeving 
wel vaker voor. Zo stelt artikel 23 van de Grondwet dat ieder 
het recht heeft om een menswaardig leven te leiden en be-
paalt artikel 1 van de OCMW-Wet13 dat elke persoon recht 
heeft op maatschappelijke dienstverlening met als doel om 
eenieder in de mogelijkheid te stellen om een leven te lei-
den dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Zoals 
hierboven al vastgesteld werd, verwijst ook artikel 1675/3 
Ger.W. naar de menselijke waardigheid. Daarnaast ver-
wijzen de artikelen 1675/10 § 2 Ger.W. en 1675/13 § 1 
Ger.W. naar de doelstelling van artikel 1675/3 Ger.W. voor 
wat betreft de door de schuldbemiddelaar op te stellen 
minnelijke aanzuiveringsregeling en als mogelijke reden 
voor het verlenen van kwijtschelding van schuld. Zo moet 
de schuldbemiddelaar een ontwerp van minnelijke aanzui-
veringsregeling opstellen dat de noodzakelijke maatregelen 
bevat om het in artikel 1675/3 Ger.W. vooropgestelde doel 
te verwezenlijken, waaronder het waarborgen van de men-
selijke waardigheid voor de schuldenaar en zijn gezin14. De 
rechter kan volgens artikel 1675/13 § 1 Ger.W. tot kwijt-
schelding van schulden besluiten om de doelstelling van 
artikel 1675/3 Ger.W. te bereiken. Ook artikel 1675/17 § 3 
Ger.W., dat handelt over het toezicht van de rechter op de 
schuldbemiddelaar, verwijst uitdrukkelijk naar de menselij-
ke waardigheid. Meer bepaald dient de rechter erop toe te 
zien dat alle posten die onontbeerlijk zijn voor het behoud 
van de menselijke waardigheid worden ingeschreven in de 
minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling.

Hoewel de wetgever het begrip ‘menswaardig bestaan’ 
dus wel vaker gebruikt, blijft dit een vrij open begrip, zonder 
concrete invulling. In het kader van de OCMW-Wet ontwik-
kelde zich daarover heel wat discussie. Het enige waarover 
men het eens is geworden, is dat de waardigheidsnorm 
een objectiveerbaar karakter heeft en dus geen filosofische 
waarde noch een psychologisch principe zonder meer is15. 
Verder kan men alleen maar vaststellen dat in de praktijk de 
bedragen van het leefloon worden overgenomen wanneer 
het gaat om het toekennen van financiële steun als maat-
schappelijke dienstverlening en er daarnaast een disparate 
rechtspraak is voor wat betreft het toekennen van andere 
vormen van maatschappelijke dienstverlening in het kader 
van het verzekeren van de menselijke waardigheid16.

13 Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
14 Art. 1675/10, § 2 Ger.W.
15 Arbrb. Brussel 23 oktober 2002, Soc.Kron. 2008, 104.
16 D. TORFS, M.A. MASSCHELEIN en R. MARYNISSEN, OCMW Dienstverlening, Brugge, die Keure, losbl., 307-308.
17 B. STORMS en K. VAN DEN BOSCH (eds.), Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen, Leuven, Acco, 2009.
18 www.effectieveschuldbemiddeling.be.
19 www.cebud.be.
20 Art. 1675/9, § 4 Ger.W., art. 1675/12, § 4 Ger.W. en art. 1675/13, § 5 Ger.W.
21 Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
22 Gezinsbijslagen met inbegrip van deze betaald krachtens de wetgeving betreffende de soldijtrekkende militairen.

Een wetenschappelijke onderbouwde invulling van dit be-
grip werd in 2009 gegeven door Centrum voor Sociaal 
Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen17. 
Deze studie gaf aanleiding tot het uitwerken van referen-
tiebudgetten en een daarbij horende tool voor maatschap-
pelijke participatie (REMI) door het Centrum voor Bud-
getadvies en -onderzoek (CEBUD) van de Thomas More- 
Hogeschool. Ditzelfde centrum werkte in 2018 ook nog 
een webapplicatie uit voor het berekenen van leefgeld in 
de collectieve schuldenregeling, MELISA (menswaardig 
leefgeld in schuldafbouw) genoemd18.

Deze referentiebudgetten gaan uit van een ruim aantal ver-
schillende gezinssamenstellingen en berekenen voor elk 
van deze gezinssamenstellingen welk budget hen in staat 
moet stellen om een menswaardig leven te leiden. Refe-
rentiebudgetten worden door CEBUD omschreven als ge-
prijsde korven van goederen en diensten die weerspiegelen 
wat noodzakelijk is voor gezinnen om een bepaalde levens-
standaard te bereiken. Ze geven een absoluut consumptie-
niveau weer en zijn tegelijkertijd relatief aan het tijdperk en 
de samenleving waarbinnen ze zijn geconstrueerd. In het 
onderzoek wordt de levensstandaard vastgelegd op het in-
komen dat minimaal nodig is om adequaat te participeren 
aan de samenleving19.

In de regelgeving op de collectieve schuldenregeling voor-
ziet de wetgever sinds de wet van 13 december 2005, ook 
in een aantal regels om tot de berekening van een mens-
waardig leefgeld te komen20.

Het leefgeld in ruime zin, inclusief de vaste kosten van de 
schuldenaar(s), dient minstens gelijk te zijn aan het bedrag 
dat met toepassing van de artikelen 1409 en 1412 Ger.W. 
wordt beschermd. Dit zijn wat men doorgaans de niet voor 
beslag vatbare inkomsten noemt.

Met uitdrukkelijke instemming van de schuldenaar(s) kan 
het betrokken leefgeld tijdelijk lager liggen dan deze grens 
van niet beslagbare inkomsten, doch met als absolute on-
dergrens de in artikel 14 van de RMI-Wet21 bedoelde be-
dragen, vermeerderd met de som van de in artikel 1410 
§ 2, 1° Ger.W. voorziene bedragen22. Concreet houdt dit 
op vandaag in dat het leefgeld in de brede zin nooit lager 
mag zijn dan 607,01 euro per maand voor een samenwo-
nende persoon, 910,52 euro voor een alleenstaande per-
soon en 1.254,82 euro voor een persoon met gezinslast, 
telkens verhoogd met de eventueel aan het gezin toeko-
mende gezinsbijslagen. Dit laatste aspect, bescherming 
van de gezinsbijslagen, werd pas ingevoerd door de wet 
van 26 maart 2012 en is in principe alleen van toepassing 
op de collectieve schuldenregelingen waarvan de beschik-
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king van toelaatbaarheid werd uitgesproken na 23 april 
2012, datum van inwerkingtreding van de wet van 26 maart 
201223.

Vergeleken met de voormelde referentiebudgetten van  
CEBUD komt men tot de vaststelling dat voormelde mini-
mumbedragen geenszins aan deze standaard voldoen. Zo 
heeft een alleenstaande volgens deze referentiebudgetten 
minstens 1.313 euro per maand nodig om een menswaar-
dig leven te leiden, voor een persoon met gezinslast is dat 
minstens 1.690 euro. Zonder deze referentiebudgetten eni-
ge absolute, laat staan wettelijke, waarde te willen toedich-
ten, leidt dit toch tot de vaststelling dat de wettelijk voorzie-
ne minimumleefgelden in de praktijk de schuldenaar(s) niet 
altijd in staat zullen stellen om een werkelijk menswaardig 
leven te leiden, althans in de zin zoals omschreven in voor-
melde studie over wat een gezin minimaal nodig heeft om 
te kunnen participeren aan de maatschappij.

Maar zelfs wanneer men deze referentiebudgetten even 
buiten beschouwing laat en zich alleen focust op wat de 
armoederisicogrenzen volgens de EU-SILC24 zijn, komt 
men tot de vaststelling dat ook hier de inkomsten van heel 
wat uitkeringsgerechtigden, zelfs werkenden, onder deze 
armoederisicogrenzen duiken, zodat het begrip ‘menswaar-
dig leven’ enigszins gerelativeerd moet worden.

Deze theoretische bepalingen en beschouwingen botsen 
daarenboven wel vaker met de realiteit van de personen 
en gezinnen in collectieve schuldenregeling, meer bepaald 
met de vaak uiterst beperkte inkomsten die een persoon 
of gezin in werkelijkheid geniet en de uitgaven die zich aan 
een gezin opdringen.

b. Structurele problemen met inkomsten en uitga-

ven

In heel wat procedures collectieve schuldenregeling kan 
men niet rond de vaststelling dat de inkomsten van de be-
trokken schuldenaar(s) dermate beperkt zijn en/of dermate 
onregelmatig zijn, dat zij zelfs de hierboven vermelde mini-
mumgrenzen niet bereiken, laat staan een minimum berei-
ken dat deze schuldenaar in staat zou moeten stellen om 
een werkelijk menswaardig leven te leiden in de zin van een 
volwaardig participeren aan de maatschappij.

Een zeer reëel probleem is hierbij de vaststelling dat heel 
wat sociale uitkeringen niet toelaten aan de begunstig-
de om een menswaardig leven te leiden. Er is sprake van 
een gebrek aan een adequate inkomensbescherming via 
toegang tot een arbeidsinkomen en aan adequate sociale 
uitkeringen voor personen voor wie dit de enige inkomens-
bron is25.

23 Art. 8 van de wet van 26 maart 2012 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft.
24 De EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden, afgekort als EU-SILC (naar het Engelse statistics on income and living conditions), is de 

referentiebron voor vergelijkbare statistieken over inkomensverdeling en maatschappelijke integratie in de Europese Unie (EU).
25 FOD SOCIALE Zekerheid, The evolution of the social situation and social protection in Belgium 2017, Monitoring the social situation in Belgium 

and the progress towards the social objectives and the priorities of the National Reform Programme and the NSR, 2017.
26 Art. 1675/15 Ger.W.
27 A. DEBROISE, C. JEANMART, E. DHEYGERE en S. THIBAUT, Tussen succes, afhaken en hervallen. De CSR: enkele cijfers, enkele ervaringen?, colloquium 

van het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast van 22 november 2018.

Deze vaststelling lijkt in de nabije toekomst niet echt te 
zullen wijzigen zodat schuldbemiddelaars en schuldbe-
middelingsrechters in het kader van het opstellen van een 
minnelijke aanzuiveringsregeling, respectievelijk gerechte-
lijke aanzuiveringsregeling, hiermee verder geconfronteerd 
zullen worden.

Naast de aangehaalde structurele inkomstenproblematiek 
van zij die tot de procedure van collectieve schuldenrege-
ling worden toegelaten, is er vaak ook een uitgavenpro-
blematiek. Het is niet omdat een schuldenaar en zijn gezin 
een zeer beperkt inkomen genieten dat zij daarom niet zou-
den worden geconfronteerd met bepaalde behoeften en 
de daaraan verbonden uitgaven. De vele verleidingen van 
een toch wel op consumptie gerichte maatschappij doen 
hieraan evenmin goed. Ook schuldenaars in collectieve 
schuldenregeling zijn aan deze verleidingen tot consumptie 
blootgesteld, wat dan weer kan leiden tot ondoordachte 
aankopen met nieuwe schulden of zelfs een herroepings-
procedure tot gevolg26. Soms zou men dan eerder moeten 
spreken van ‘overlevingsschulden’ eerder dan van boedel-
schulden.

In bepaalde gevallen ontstaan er boedelschulden omwil-
le van structureel gebrekkige inkomsten, boedelschulden 
die op hun beurt dan weer het beschikbare inkomen gerui-
me tijd belasten en doen verminderen zodat in een aantal  
gevallen er sprake is van een negatieve spiraal, waaraan 
ook schuldbemiddelaars en/of schuldbemiddelingsrechters 
geen oplossing kunnen geven. Deze problematiek leidt dan 
wel vaker tot het verlenen van een gedeeltelijke, in bepaal-
de gevallen zelfs volledige, kwijtschelding van schulden. 
Minstens wordt een vlotte afhandeling van de procedure 
van collectieve schuldenregeling bemoeilijkt, vooral dan 
wat betreft het afbetalen van de schulden.

3. Schulden afbetalen

Hoewel uit de cijfers van het college van hoven en recht-
banken zou blijken dat er de voorbije jaren ongeveer 75 % 
van de procedures van collectieve schuldenregeling ein-
digen door de voltooiing van een aanzuiveringsplan27, zijn 
deze cijfers onduidelijk over hoeveel van deze aanzuive-
ringsplannen al dan niet in kwijtschelding van schulden in 
hoofdsom voorzien. De statistische gegevens van de Cen-
trale voor Kredieten aan Particulieren die het hebben over 
4,3 % van de plannen die eindigen met een kwijtschelding 
van schulden, hebben het vermoedelijk alleen over de pro-
cedures collectieve schuldenregeling die eindigen met een 
totale kwijtschelding van schulden. Zij geven alvast geen 
duidelijk beeld van het aantal aanzuiveringsregelingen dat 
eindigt met een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, 
noch over de hoegrootheid van deze kwijtscheldingen.
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De praktijk leert wel dat er in ongeveer alle tot zelfs alle aan-
zuiveringsplannen op zijn minst kwijtschelding is voorzien 
van interesten en kosten. Dit maakt dat in wezen er maar 
heel weinig aanzuiveringsregelingen leiden tot een volledi-
ge terugbetaling van de schulden, inclusief interesten en 
kosten. De 88,2 % van de Nederlandstalige schuldbemid-
delingsrechters en 68,8 % van hun Franstalige collega’s28 
die stellen dat volgens hen de doelstellingen van de wet 
op de collectieve schuldenregeling zouden voldaan zijn, zijn 
om die reden misschien net iets te optimistisch en/of gene-
reus in hun oordeel. Wanneer deze vraag beoordeeld moet 
worden als het bereiken van alle doelstellingen van de wet 
op de collectieve schuldenregeling, kan er onmogelijk ge-
steld worden dat in de meerderheid van de dossiers deze 
doelstellingen effectief worden bereikt.

Een in de praktijk opvallende vaststelling is daarbij de eer-
der beperkte interesse van heel wat schuldeisers in het 
algemeen en vooral ‘gebruikelijke schuldeisers’ in het bij-
zonder (banken, nutsbedrijven, mediaproviders …) voor het 
verloop van de procedure van de collectieve schuldenre-
geling. Zonder veel moeite wordt afstand gedaan van de 
al vermelde interesten en kosten en vaak ook van een deel 
van de verschuldigde hoofdsom. Bij, ook voor hen, cruciale 
momenten in de procedure van collectieve schuldenrege-
ling geven deze schuldeisers figuurlijk en vaak ook letter-
lijk verstek. Zo moet worden vastgesteld dat bij de behan-
deling van de processen-verbaal van gebrek aan akkoord 
over een ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling de 
schuldeisers, vaak zelfs de bezwaar makende schuldeisers, 
niet komen opdagen op de rechtbankzittingen die daarover 
gehouden worden. Nog los van de vaststelling van weinig 
vasthoudendheid aan een bezwaar, blijkt hieruit overduide-
lijk een grote onverschilligheid over wat er uiteindelijk wordt 
beslist en dus ook over wat er al dan niet aan schulden 
kan en zal worden terugbetaald tijdens de looptijd van de 
aanzuiveringsregeling.

Het zou interessant zijn om desgevallend statistische ge-
gevens te hebben over de omvang van de schulden die 
door de procedures van collectieve schuldenregeling effec-
tief aan de schuldeisers voldaan wordt. En dus ook van de 
omvang van de schulden die op deze manier verloren gaan 
voor de schuldeisers.

Een laatste vaststelling is dat, in bepaalde regio’s meer 
dan in andere, er door de schuldbemiddelaars gegrepen 
wordt naar de zogenaamde ‘saldo-aanzuiveringsregelin-
gen’, de aanzuiveringsregelingen waarbij jaarlijks en op het 
einde van de looptijd van de aanzuiveringsregeling het be-
schikbaar saldo wordt verdeeld over de schuldeisers. Deze 
aanzuiveringsregelingen worden vaak aangewend voor die 
schuldenaars met zeer wisselvallige en/of vrij beperkte in-
komsten en/of met wisselvallige kosten. In hoeverre deze al 
dan niet zouden leiden tot een verminderde uitbetaling aan 
schuldeisers, zou evenzeer een boeiend onderzoek kunnen 
zijn.

28 A. DEBROISE, C. JEANMART, E. DHEYGERE en S. THIBAUT, Tussen succes, afhaken en hervallen. De CSR: enkele cijfers, enkele ervaringen?, colloquium 
van het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast van 22 november 2018.

29 A. DEBROISE, C. JEANMART, E. DHEYGERE en S. THIBAUT, Tussen succes, afhaken en hervallen. De CSR: enkele cijfers, enkele ervaringen?, colloquium 
van het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast van 22 november 2018.

4. Fresh start

a. Herintredingen

Vooraf dient te worden opgemerkt dat één onderdeel van 
het aan een schuldenaar geven van een fresh start, zoals 
bedoeld door de wetgever, inhoudt dat deze schuldenaar 
begeleid wordt naar een schuldenvrij bestaan door hem de 
nodige vaardigheden bij te brengen om hem niet opnieuw 
in een toestand van overmatige schuldenlast te laten te-
rechtkomen. Deze ‘opvoedkundige’ opdracht wordt maar 
zeer zelden verwezenlijkt.

Schuldbemiddelaars, vooral dan advocaten, gerechtsdeur-
waarders, notarissen en dergelijke, hebben zelden de daar-
voor benodigde vaardigheden, maar beschikken vooral niet 
over de nodige tijd om in deze begeleiding te voorzien. De 
bedoeling is om naar het einde van de aanzuiveringsrege-
ling de schuldenaar(s) gaandeweg meer autonomie te ge-
ven in het beheer van hun inkomsten zodat zij tegen het 
einde van de aanzuiveringsregeling op zijn minst de nodige 
inzichten en vaardigheden bezitten om in te staan voor een 
zinvolle besteding van hun – soms schaarse – inkomsten. 
Dergelijke begeleiding vergt echter heel wat tijd en inzet 
van de begeleider, tijd waarover een schuldbemiddelaar he-
laas niet altijd beschikt.

Sommige advocaat-schuldbemiddelaars kiezen er daarom 
soms voor om samen te werken met OCMW- of CAW- 
diensten voor de begeleiding van de dagdagelijkse beste-
dingen van de beschikbare fondsen. Er moet echter wor-
den vastgesteld dat bij deze diensten er vaak wachtlijsten 
zijn om in deze budgetbegeleiding te kunnen instappen.

De vraag naar meer opvoedende begeleiding van de schul-
denaar(s) komt in het onderzoek van Observatorium voor 
Krediet en Schuldenlast vooral duidelijk naar voren bij de 
Franstalige respondenten waarvan 60 % meent dat de wet 
ook andere doelen zou moeten verwezenlijken en waarbij 
het voornaamste nog te benaarstigen doel net dit opvoed-
kundige doel is29.

Een in de statistieken onderzochte indicator voor het be-
reiken van de doelstellingen van de wet op de collectieve 
schuldenregeling zou het aantal herintredingen na een eer-
ste, of zelfs tweede, procedure van collectieve schuldenre-
geling kunnen zijn. Uit de statistieken van de Centrale voor 
Krediet aan Particulieren blijkt hierbij dat het percentage 
van het aantal herintredingen na een afgesloten aanzuive-
ringsregeling een sterk dalende tendens vertoont en eerder 
laag is. De nuances die het Observatorium voor Krediet en 
Schuldenlast zelf aanbrengt bij deze cijfers maakt echter 
dat deze cijfers eerder relatief zijn als indicator voor het al 
dan niet welslagen van de doorlopen procedures van col-
lectieve schuldenregeling. Het enige zinvolle besluit dat uit 
deze statistiek volgt, zou dan zijn dat kan worden vastge-
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steld dat het risico op herval na het volledig doorlopen van 
een aanzuiveringsregeling 10 % zou bedragen30.

Hoewel de wetgever in de voorbereidende werken van de 
wet van 14 januari 2013 het stellig heeft over het terugdrin-
gen van het aantal ‘herintredingen’31, moet worden vastge-
steld dat met de invoering in artikel 1675/15, § 1/1 Ger.W. 
van de mogelijkheid tot beëindiging van de procedure van 
collectieve schuldenregeling op eenvoudig verzoek van de 
schuldenaar, de deur werd opengezet voor een nieuwe 
vorm van herintredingen. Vanuit de ervaring van de schuld-
bemiddelingsrechters zou dit slechts over een beperkt 
aantal herintredingen gaan, doch concrete cijfers hierover 
zouden een beter inzicht verschaffen over het gebruik, 
eventueel zelfs misbruik, van dit artikel. Zo kan ter discussie 
worden gesteld of het aanwenden van de mogelijkheid van 
artikel 1675/15, § 1/1 Ger.W., om bij overmatige boedel-
schulden opgebouwd lopende de procedure van collectie-
ve schuldenregeling, deze om te vormen tot schulden in de 
boedel door een snelle herintreding na de beëindiging op 
eigen verzoek, al dan niet een rechtmatig gebruik van deze 
wettelijke mogelijkheid inhoudt. De meeste schuldbemid-
delingsrechters lijken deze praktijk op zijn minst te gedogen 
en de wetgever heeft alsnog niet ingegrepen.

Toch moet er ook blijvend worden gepleit voor een vlotte 
toegang tot de procedure van collectieve schuldenregeling 
omdat zij die, om welke reden dan ook, in een toestand 
van overmatige schuldenlast belanden dringende bijstand 
nodig hebben. Net zoals zij die schuldeiser zijn van deze 
schuldenaar er evenzeer belang bij hebben om op zijn minst 
duidelijkheid te krijgen over de recuperatiekansen van hun 
schuldvorderingen.

In die zin, van de nood aan een vrij drempelloze toegang 
tot de collectieve schuldenregeling, valt de wetgevende in-
greep in artikel 1675/2, derde lid Ger.W. door de wet van 
14 januari 201332 ten zeerste te betreuren.

Voorafgaand aan deze wetswijziging hadden de schuldbe-
middelingsrechters de keuze om bij een herroeping zich te 
baseren op artikel 1675/15 § 1, 1° en 3° tot 5° Ger.W., dan 
wel op artikel 1675/15 § 1, 2° Ger.W. 

In het eerste geval werd bij het gebruik van onjuiste stuk-
ken, het onrechtmatig verhogen van de lasten of verminde-
ren van baten, het bewerken van het onvermogen of het be-
wust afleggen van valse verklaringen, de sanctie toegepast 
dat deze herroepen schuldenaar gedurende vijf jaar geen 
nieuw verzoekschrift tot het verkrijgen van de collectieve 
schuldenregeling kon indienen.

Voor de toepassing van de herroepingsmogelijkheid van 
het onrechtmatig verhogen van zijn lasten of verminderen 

30 A. DEBROISE, C. JEANMART, E. DHEYGERE en S. THIBAUT, Tussen succes, afhaken en hervallen. De CSR: enkele cijfers, enkele ervaringen?, colloquium 
van het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast van 22 november 2018.

31 Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53 1804/008, 3.
32 Art. 78 van de wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie (BS 1 maart 2013).
33 E. VAN ACKER, C. VERBEKE, en B. WYLLEMAN, Praktische gids voor schuldbemiddelaars, Mechelen, Kluwer, 2013, nr. 397/3, 238.
34 E. VAN ACKER, C. VERBEKE, en B. WYLLEMAN, Praktische gids voor schuldbemiddelaars, Mechelen, Kluwer, 2013, nr. 397/4, 239.
35 A. DEBROISE, C. JEANMART, E. DHEYGERE en S. THIBAUT, Tussen succes, afhaken en hervallen. De CSR: enkele cijfers, enkele ervaringen?, colloquium 

van het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast van 22 november 2018.

van zijn baten, vereist de rechtspraak het bewijs dat de 
schuldenaar bewust en onrechtmatig handelde; ook wor-
den bedrieglijke handelingen of opzet vereist33.

Teneinde het bewerken door de schuldenaar van zijn onver-
mogen als herroepingsgrond te laten weerhouden, zal het 
bewijs dienen voor te liggen van het bedrieglijk karakter, 
het bedrieglijk inzicht van de schuldenaar. De rechtspraak 
vereist het bewijs van het opzet van de schuldenaar om zijn 
schuldeisers te bedriegen. De wil of de bedoeling van de 
schuldenaar om zich onvermogend te maken is van door-
slaggevende aard. Deze wil kan door de rechter worden 
afgeleid uit elke omstandigheid of handeling of combinatie 
van omstandigheden of handelingen die in het concrete 
geval de wil zich onvermogend te maken, doet blijken. Het 
verwijzen naar een misdrijf dat gepleegd werd of naar de 
delictuele aard van de schuldenlast is daarbij mogelijks vol-
doende34.

In het tweede geval, gebrek aan medewerking en het niet 
nakomen van zijn verplichtingen door de schuldenaar, gaf 
de herroeping geen aanleiding tot de sanctie van arti-
kel 1675/2, derde lid Ger.W. en kon de betrokken schulde-
naar onmiddellijk opnieuw worden toegelaten tot de proce-
dure van collectieve schuldenregeling.

Hoewel uit de enquête van het Observatorium voor Kre-
diet en Schuldenlast blijkt dat gemiddeld 69,7 % van de 
schuldbemiddelingsrechters deze termijn adequaat vin-
den35, moet er toch een lans worden gebroken voor het te-
rugschroeven van deze per 1 september 2013 ingevoerde 
algemene sanctie van vijf jaar verbod op het opnieuw intre-
den in de collectieve schuldenregeling na een herroeping. 
De vroegere regeling liet met name aan de schuldbemidde-
lingsrechter toe om genuanceerd te oordelen over tekort-
komingen van de schuldenaar. In die zin dat bij een minder 
grove tekortkoming het herroepen van de procedure van 
collectieve schuldenregeling kon gelden als eventuele ultie-
me wake-upcall voor de betrokken schuldenaar, die dan de 
kans had om een nieuw verzoek van toelating tot de collec-
tieve schuldenregeling in te dienen. Ernstiger overtredingen 
van de op een schuldenaar rustende verplichtingen en al 
zeker bedrieglijke praktijken konden dan zwaarder aange-
pakt worden door een beroep te doen op een van de rede-
nen voorzien in artikel 1675/15 § 1, 1° en 3° tot en met 5° 
Ger.W., met een sanctie van vijf jaar verbod op herintreding 
als bijkomend gevolg van de uitgesproken herroeping.

De argumenten die door sommige schuldbemiddelings-
rechters in de enquête worden aangebracht en die verwij-
zen naar de responsabilisering van de schuldenaren via 
de zware en thans algemene sanctie van minstens vijf jaar 
schorsing van het recht op toegang tot de collectieve schul-
denregeling, zelfs het definitief maken van de uitsluiting van 
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dit recht tot toegang36, overtuigt niet. Vooreerst was dit re-
pressief argument niet het voorwerp van de argumentatie 
van de wetgever voor de betrokken wetswijziging. De wet-
gever argumenteerde in eerste instantie vanuit het gelijk-
heidsprincipe door te stellen dat door de gelijkschakeling 
van de sanctie voor alle redenen van herroeping, deze op 
gelijke voet werden gesteld. Echter werd niet verantwoord 
waarom deze gelijkschakeling nodig of wenselijk was. Daar-
naast verwijst de wetgever louter naar de praktische kant 
van de doorgevoerde wijziging, die er met name voor moest 
zorgen dat er minder ‘wederindieningen’ waren37. Het ging 
bij de wetgever niet om een principiële en op zwaardere 
sanctionering van de betrokken schuldenaars gerichte aan-
passing van de regelgeving maar wel om het beperken van 
het aantal herintredingen en het op gelijke voet behandelen 
van de in overtreding bevonden schuldenaars.

Dit laatste is op zich al voor kritiek vatbaar. De oorspron-
kelijke wetgever heeft een zeer duidelijk onderscheid ge-
maakt tussen enerzijds de overtredingen voorzien in arti-
kel 1675/15 § 1, 1° en 3° tot en met 5° Ger.W. en ander-
zijds de overtreding zoals voorzien in artikel 1675/15 § 1, 
2° Ger.W. Waar namelijk de eerste inbreuken telkens een 
bedrieglijk opzet van de betrokken schuldenaar inhouden, 
is dit in het tweede geval niet zo. Het ‘op gelijke voet’ stel-
len van alle overtredingen op artikel 1675/15 § 1 Ger.W. 
door de wet van 14 januari 2013 is in die zin dus zelfs 
enigszins in strijd met de inhoud van dit artikel.

De eventuele, nood aan repressief optreden tegen al te 
weerspannige schuldenaars zou door een herinvoering 
van de regelgeving zoals van toepassing vóór 1 septem-
ber 2013 trouwens niet worden verhinderd. Wanneer de 
schuldbemiddelingsrechter in dat geval geconfronteerd 
zou worden met een schuldenaar waarvan hij meent dat hij 
zich op bedrieglijke wijze heeft onttrokken aan de op hem 
rustende verplichtingen, dan is de herroeping mét schor-
sing van het recht op herintreding voor een periode van 
vijf jaar nog altijd mogelijk mits een beroep wordt gedaan 
op een van de gronden van artikel 1675/15 § 1, 1° en 3° 
tot en met 5° Ger.W.

Een ander argument tegen deze al te repressieve regelge-
ving is dat zij de perceptie schept dat elke schuldenaar die 
voor herroeping in aanmerking komt, beschouwd wordt als 
te kwader trouw te hebben gehandeld.

Recent wetenschappelijk onderzoek wijst er echter op dat 
financiële druk ervoor kan zorgen dat de betrokkenen ‘fou-
te’ beslissingen nemen. Het culpabiliseren en bestraffen 
van schuldenaars die niet aan hun verplichtingen voldoen 
is in die optiek niet altijd correct. Deze wetenschappelij-
ke studies geven voor een groot deel een antwoord op 
de vraag die men zich vaak stelt in procedures collectieve 
schuldenregeling wanneer men geconfronteerd wordt met 

36 A. DEBROISE, C. JEANMART, E. DHEYGERE en S. THIBAUT, Tussen succes, afhaken en hervallen. De CSR: enkele cijfers, enkele ervaringen?, colloquium 
van het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast van 22 november 2018.

37 Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53 1804/008, 3.
38 S. MULLAINATHAN en E. SHAFIR, Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen, Amsterdam, Maven Publishing, 2013.
39 E.D. BABCOCK, Using brain science to design new pathways out of poverty, EMPath, 2014; E.D. BABCOCK, “Rethinking poverty”, Stanford Social 

Innovation Review 2017; N. JUNGMANN en P. WESDORP, Mobility Mentoring. Hoe inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak 
van armoede en schulden, Den Haag, 2017.

‘bizar’ gedrag van schuldenaars en onverklaarbare, foute 
beslissingen, aankopen of uitgaven.

In hun studie wijzen Harvard-econoom Sendhil MULLAI-

NATHAN en Princeton-psycholoog Eldar SHAFIR
38 erop dat 

gebrek aan financiële middelen, maar ook gebrek aan tijd, 
de ‘bandbreedte’ waarover wij als mens beschikken om be-
langrijke beslissingen te nemen, fel doet verminderen. Zo 
bleek dat een bepaalde landelijke gemeenschap in India 
zelfs lager scoorde op IQ-tests naargelang hun jaarlijkse 
weerkerende slechte sociaal-economische toestand. In 
de maanden nadat zij hun oogst binnenhaalden en er dus 
ruim voldoende inkomsten en voedsel waren, scoorden de 
testpersonen uit deze gemeenschap blijkbaar gemiddeld 
15 punten hoger op de IQ-test, dan in de maanden vóór 
de oogst, maanden van gebrek aan voedsel en inkomsten.

De resultaten van dit onderzoek hebben zeker hun belang 
in de problematiek van de collectieve schuldenregeling. Zij 
verklaren voor een deel dat bij overmatige financiële druk, 
de kwaliteit van de genomen beslissingen achteruitgaat. 
MULLAINATHAN en SHAFIR verklaren weliswaar het fenomeen 
van ‘foute beslissingen’ nemen onder financiële druk, maar 
geven op zich geen verklaring voor de onderliggende oor-
zaak.

Dat laatste is wel het geval in Amerikaans en Nederlands 
onderzoek naar de aanpak van armoede en overmatige 
schuldenlast op basis van de resultaten van hersenonder-
zoek39. Uit dit hersenonderzoek is gebleken dat wanneer 
mensen onder abnormaal langdurige stress staan, bijvoor-
beeld omwille van financiële en andere problemen, dit de 
werking van de prefrontale cortex negatief beïnvloedt. Net 
deze prefrontale cortex bevat belangrijke functies zoals het 
werkgeheugen, de impulsbeheersing en de cognitieve flexi-
biliteit. Functies die van belang zijn bij het nemen van es-
sentiële beslissingen. Impulsen nemen het dan vaker over, 
wat leidt tot soms volslagen onbegrijpelijke en zeer irratio-
nele beslissingen.

Deze wetenschappelijke onderzoeksresultaten nemen van-
zelfsprekend niet weg dat bepaalde schuldenaars in col-
lectieve schuldenregeling, doelbewust en dus bedrieglijk 
handelen om hun schuldeisers te benadelen en hun schuld-
bemiddelaar om de tuin te leiden. Wel moeten deze on-
derzoeksresultaten tot voorzichtigheid aanzetten, met name 
dat niet alle tekortkomingen van deze schuldenaars per 
definitie bedrieglijke handelingen zijn. Alle schuldenaars 
die fouten maken culpabiliseren en daaropvolgend sanc-
tioneren is daarom onverstandig en zelfs in vele gevallen 
contraproductief in die zin dat een herroeping van een pro-
cedure van collectieve schuldenregeling en het daarbij aan-
sluitend in een precaire financiële situatie plaatsen van een 
persoon met overmatige schuldenlast ook voor de schuld-
eisers geen oplossing biedt.
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In die zin is er een wetenschappelijke basis om te pleiten 
voor een ruimere discretionaire bevoegdheid voor schuld-
bemiddelingsrechters die hen de nodige ruimte moet laten 
om bij inbreuken op de verplichtingen van een schuldenaar, 
deze op basis van de specifieke context van de zaak milder 
dan wel strenger aan te pakken.

Uit de statistische gegevens van het Observatorium voor 
Krediet en Schuldenlast blijkt duidelijk dat de gewijzigde 
en verstrengde regelgeving inzake deze herintredingen na 
herroepingen een effect hadden op het beslissingsgedrag 
van de schuldbemiddelingsrechters. Waar het aantal her-
roepingen van de procedure van collectieve schuldenrege-
ling binnen het totaalaantal van beëindigde procedures van 
collectieve schuldenregeling tot en met 2012 nog opliep 
tot 23 %, daalde dit na de verstrenging van de regelgeving 
in 2013 gestaag, om thans (cijfer voor 2017) te eindigen 
op 15 %40. Schuldbemiddelingsrechters zijn dus duidelijk 
heel wat terughoudender geworden in het herroepen van 
een procedure van collectieve schuldenregeling.

5. Besluit

Ook in de toekomst zullen de uitdagingen voor alle betrok-
kenen in een procedure van collectieve schuldenregeling in 
het algemeen en schuldbemiddelaars en schuldbemidde-
lingsrechters in het bijzonder, zich blijven voordoen. Alleen 
al omwille van de steeds wisselende specificiteit van de 
problematieken, zullen deze uitdagingen er steeds opnieuw 
zijn.

Meer beslissingsruimte voor de schuldbemiddelingsrechter 
en meer begeleidingsruimte voor schuldbemiddelaars zou 
daarbij ongetwijfeld een grote meerwaarde betekenen. Het 
is aan de beleidsmakers om hiervoor te zorgen met aanpas-
singen aan de regelgeving die hopelijk gebaseerd zullen 
zijn op vaststellingen uit de praktijk en wetenschappelijk 
onderzoek eerder dan op impulswetgeving die gebaseerd 
is op ideologische en gefragmenteerde inzichten en/of tij-
delijke problemen.

In die zin en in het licht van de beperkte statistische gege-
vens die door het Observatorium voor Krediet en Schulden-
last verzameld konden worden, dringt grondiger en zelfs 
multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar de resul-
taten en evoluties van de procedures collectieve schulden-
regeling zich evenzeer op. Deze onderzoeken zouden meer 
inzicht moeten verschaffen in alle mogelijke aspecten van 
de procedure van collectieve schuldenregeling.

Tot dan zal het welslagen van een procedure van collec-
tieve schuldenregeling blijvend mede afhankelijk zijn van 
de grote creativiteit waarmee schuldbemiddelaars in eer-
ste instantie en de arbeidsgerechten in tweede instantie 
de dagdagelijkse problemen aanpakken en oplossen. Maar 
zij verdienen een betere wetenschappelijke en regelgeven-
de ondersteuning. Degelijke onderzoeksresultaten zouden 
dan meteen ook kunnen bijdragen tot een betere verwezen-

40 A. DEBROISE, C. JEANMART, E. DHEYGERE en S. THIBAUT, ‘Tussen succes, afhaken en hervallen. De CSR: enkele cijfers, enkele ervaringen?, colloquium 
van het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast van 22 november 2018.

lijking van de doelstellingen van de wet van 5 juli 1998. Een 
beter inzicht in het verloop van de procedures collectieve 
schuldenregeling kan alleen maar leiden tot een betere be-
geleiding van de schuldenaars, een beter begrip van hun 
acties en houdingen zodat er kans bestaat op hogere in-
komsten wat dan meteen zou kunnen leiden tot een groter 
deel van de schulden dat kan worden afbetaald.
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