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VERZOEKSCHRIFT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING
(artikel 1675/4 Gerechtelijk Wetboek)
Verzoekschrift + inventaris van stukken + genummerde stukken in tweevoud neerleggen of
per post verzenden naar:
Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel
Poelaertplein 3
1000 Brussel
Tel. : 02/508.69.77
Openingsuren griffie : 8u30’ tot 12u30’ en 13u30’ tot 16u00’
In dit verzoekschrift betekent (*) : “schrappen wat niet past”

1.

Identiteit van verzoeker en gezin

(altijd toevoegen: kopij identiteitskaart – bewijs samenstelling gezin)

1.1

Verzoeker

Mijnheer, Mevrouw (*)
Naam:
Voornamen:
Geboortedatum :
Rijksregisternummer:
Beroep:
Woonplaats: Straat en huisnummer :
Postcode en Gemeente :
GSM-nummer:

Telefoonnummer:

E-mailadres:
Burgerlijke stand : getrouwd, echtgescheiden, weduwe - weduwnaar, feitelijk gescheiden,
alleenstaande, samenwonende (*)
Huwelijksvermogensstelsel (met of zonder contract)(*):
(stukken toevoegen: huwelijkscontract, vonnis van feitelijke scheiding
echtscheiding, vonnissen van de vrederechter en bevelschriften in kort geding)

1.2

Echtgeno(o)t(e) – samenwonende partner (evt. tweede verzoeker)

Mijnheer, Mevrouw (*)
Naam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Rijksregisternummer :
Beroep:
GSM-nummer:

Telefoonnummer:

of
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E-mailadres:
Burgerlijke stand : getrouwd, echtgescheiden, weduwe - weduwnaar, feitelijk gescheiden,
alleenstaande, samenwonende (*)
Huwelijksvermogensstelsel (met of zonder contract)(*):

Is zelf verzoeker/ geen verzoeker (*) in de collectieve schuldenregeling
(tweede verzoeker).
1.3

Inwonende minderjarige kinderen
Naam

Voornamen

Geboortedatum

Kind van verzoeker en/of echtgen(ot)(e)
of samenwonende partner? JA/NEE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.4

Andere (meerderjarige) medebewoners
Naam

1.
2.
3.
4.

Voornamen

Geboortedatum

Beroep /
studies /
pensioen, ..

Burgerlijke
stand (getrouwd,

Relatie tot
verzoeker

gescheiden, …)

(meerderjarig kind,
vader, moeder,
vriend(in), andere…)
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1.5

Echtgeno(o)t(e) van wie verzoeker feitelijk gescheiden leeft

Naam:
Voornamen:
Rijksregisternummer :
Woonplaats: Straat en huisnummer :
Postcode en Gemeente :

1.6

Wettelijke vertegenwoordiger(s) of advocaat van verzoeker(s):

Naam:
Voornamen:
Adres: Straat en huisnummer :
Postcode en Gemeente :
Hoedanigheid:
Telefoonnummer:

2.

Verklaringen van verzoeker(s)

Verzoeker verklaart op zijn/haar woord van eer dat:
-

Hij/zij nooit handelaar was of al minstens 6 maanden geen handelaar meer is (*):
o Datum schrapping bij de Kruispuntbank der Ondernemingen :___/___/____
o Datum van afsluiten van het faillissement : _____/____/_____
(stukken toevoegen die schrapping en afsluiting bewijzen)

-

Hij/zij niet kennelijk zijn/haar onvermogen heeft bewerkstelligd.

-

Hij/zij de laatste 5 jaar geen herroeping van collectieve schuldenregeling heeft
ondergaan.

-

Hij/zij weet dat valse verklaringen over deze punten kunnen leiden tot
ontoelaatbaarheid van het verzoek of herroeping van de collectieve schuldenregeling.

Verzoeker verklaart tevens dat hij/zij zich bewust is van de gevolgen van een eventuele
collectieve schuldenregeling, namelijk:
-

Zijn/haar inkomen zal niet meer op de eigen rekening betaald worden, maar op die
van de schuldbemiddelaar. Verzoeker zal enkel nog recht hebben op een leefgeld. De
rest van het inkomen zal gebruikt worden om de kosten van en de schulden in het
kader van de aanzuiveringsregeling te betalen. Verzoeker stelt voor om volgend
maandelijks bedrag aan de schuldeisers te betalen: ________EUR / maand.

-

Hij/zij moet te goeder trouw meewerken aan de aanzuiveringsregeling en de
schuldbemiddelaar inlichten over alle gegevens die hierop invloed kunnen hebben.

Al deze verklaringen worden ook gedaan door de echtgenoot of samenwonende partner van
verzoeker als deze eveneens verzoeker van de collectieve schuldenregeling is.

4

3.

Onderwerp en gronden van de vordering

Verzoeker dient huidig verzoek in tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling.
Hij/zij vraagt tevens/vraagt niet (*) om de toekenning van volledige / gedeeltelijke (*)
rechtsbijstand bedoeld in art. 1675/6 Ger.W. Zo ja: vermelden voor welke procedures (bijv.
vermindering onderhoudsgeld, betwisting van een schuld, verkrijgen van schadevergoeding):

4.

Oorzaak van de schuldenlast

Verzoeker is niet in staat om, op duurzame wijze, zijn opeisbare of nog te vervallen schulden
te betalen omwille van de hierna beschreven omstandigheden (data + details):

5.

Voorgestelde schuldbemiddelaar (optioneel)

Naam:
Voornamen:
Woonplaats / kantooradres: Straat en huisnummer :
Postcode en Gemeente :
Telefoonnummer:
Redenen van deze keuze:
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6.

Staat en raming onroerende en roerende goederen

6.1

Onroerende goederen

(stukken toevoegen: notariële en/of onderhandse akte van aankoop, aktes van
financiering (hyptohecaire lening), beslagexploot, deskundigenverslag over waarde
(schattingsverslag), enz. )
6.1.1 Onroerend goed n° 1
Beschrijving volgens notariële akte:
Eigenaar(s):
Ook aanduiden: eigen vermogen – gemeenschappelijk vermogen - in onverdeeldheid

Datum notariële akte en naam van de notaris:
Aankoopprijs:
Huidige waarde:
Financiering:

6.1.2 Onroerend goed n° 2
Beschrijving volgens notariële akte:
Eigenaar(s):
Ook aanduiden: eigen vermogen – gemeenschappelijk vermogen - in onverdeeldheid

Datum notariële akte en naam van de notaris:
Aankoopprijs:
Huidige waarde:
Financiering:
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6.2

Roerende goederen

6.2.1 Gemeenschappelijke roerende goederen van verzoeker en echtgeno(o)t(e) /
samenwonende partner
Type

Beschrijving, merk, jaar van
aankoop

Waarde

In beslag (IB) Niet in beslag (NIB)

Auto /Moto
GSM
Hifi en video
Huishoudtoestellen
(zoals wasmachine,
droogkast, …

Siervoorwerpen of
juwelen
Meubelen

Bankrekening nr

Saldo nu

Postchequerekening nr
Saldo nu

Spaarboekje
Levensverzekering

Opgelet ! : als saldo bankrekening negatief is: bank vermelden in lijst van schuldeisers
6.2.2 Eigen roerende goederen (eerste) verzoeker
Type

Beschrijving, merk, jaar

Waarde

In beslag
(IB)
Niet in beslag (NIB)
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6.2.3 Eigen roerende goederen van echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner (evt.
tweede verzoeker)
Type

6.3

Beschrijving, merk, jaar

Waarde

In beslag (IB)
Niet in beslag (NIB)

Goederen die werden vervreemd in de 6 voorgaande maanden

Gelieve hieronder alle onroerende en roerende goederen weer te geven die in de zes
voorgaande maanden verkocht, geschonken of op een andere manier vervreemd werden uit
het eigen of gemeenschappelijk vermogen:
(stukken toevoegen: bewijs van de schenking/verkoop
onderhandse akte voor onroerende goederen,…. )
Beschrijving

Datum
verkoop

Prijs

Koper

en

prijs,

notariële

Eigen vermogen
(EV) of
gemeenschappelijk
vermogen (GV)

of

Bewijsstuk
Nr.
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7.

Inkomsten

7.1

Inkomsten van verzoeker

Type
Loon /wedde

Naam +
KBO-nummer schuldenaar
Werkgever:

13e maand – premies –
eindejaarspremie

Werkgever/
uitbetalingsinstelling (*):

Vakantiegeld

Werkgever/
uitbetalingsinstelling (*):

Adres

Netto per maand (of
andere periode)

Bewijs
stuk Nr

Inkomsten als
zelfstandige

Arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkeringen

Mutualiteit:

Werkloosheidsuitkeringen

Vakbond / uitbetalingsinstelling:

Pensioen

Uitbetalingsinstelling:

Andere uitkeringen
(bijv. leefloon OCMW)
Kinderbijslag

Uitbetalingsinstelling:

Onderhoudsgeld

Schuldenaar of DAVO:

Uitbetalingsinstelling:

TOTAAL:
7.2

________per maand

Inkomsten van echtgeno(o)t(e)/samenwonende partner (evt. tweede verzoeker)

Type
Loon /wedde

Naam +
KBO-nummer schuldenaar
Werkgever:

13e maand – premies –
eindejaarspremie

Werkgever/
uitbetalingsinstelling (*):

Vakantiegeld

Werkgever/
uitbetalingsinstelling (*):

Adres

Netto per maand (of
andere periode)

Bewijs
stuk Nr
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Inkomsten als
zelfstandige

Voornaamste opdrachtgever
(indien toepasselijk):

Arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkeringen

Mutualiteit:

Werkloosheidsuitkeringen

Vakbond / uitbetalingsinstelling:

Pensioen

Uitbetalingsinstelling:

Andere uitkeringen
(bijv. leefloon)
Kinderbijslag

Uitbetalingsinstelling:

Onderhoudsgeld

Schuldenaar of DAVO:

Uitbetalingsinstelling:

TOTAAL:
7.3

________per maand

Inkomsten van andere medebewoners

Type

Naam +
KBO-nummer schuldenaar

Adres

Netto per maand (of
andere periode)

Bewijs
stuk Nr

Loon /wedde /
premies/ inkomen als
zelfstandige…
Uitkeringen
Onderhoudsgeld of
kinderbijslag
Andere

TOTAAL:

________per maand

7.4 Schuldenaars van verzoeker of echtgeno(o)t(e) / samenwonende partner
Naam (vennootschap
of privépersoon)

KBO-nummer

Adres

Bedrag

Bewijsstuk
Nr
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8.

Kosten en uitgaven

In onderstaande tabel moeten de werkelijke uitgaven van verzoeker(s) vermeld worden
(maandelijks leefgeld). Gelieve ook kostenverdeling met medebewoners weer te geven en het
totaalbedrag in te vullen.
Aard

Datum
betaling

Bedrag

Periodiek bedrag
(per maand,per jaar)

__________per maand

_____________per jaar

Kosten van woonst:
Huur
-

Hypothecaire lening

-

Onroerende voorheffing

-

Onderhoud

-

Verwarming

-

Brandverzekering

Kosten ivm kinderen
Schoolkosten
-

Kinderopvang

-

Te betalen onderhoudsgeld

Medische kosten
Medische facturen
-

Hospitalisatieverzekering

-

Bijdragen aan mutualiteit

-

Verzekering kleine risico’s of
lichamelijke schade

Kosten ivm communicatie
GSM /vaste telefoon
-

Tv en internet

Vervoerskosten
Benzinekosten
-

Verkeersbelasting

-

Autoverzekering

-

Kosten openbaar vervoer

Eten-onderhoud
Kledij
Vrije tijd
Andere kosten
Levensverzekering
-

Bijdragen aan vakbond

-

Andere?

TOTAAL:
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9.

Schulden
-

9.1

Adressen schuldeisers volledig vermelden, en in het Nederlands indien in Brussel en Vlaanderen.
De eigenlijke, oorspronkelijke schuldeiser vermelden (titularis van het recht) en niet de incassobureaus, gerechtsdeurwaarders of advocaten
die enkel mandaat hebben om de schuld in te vorderen
Stukken toevoegen: bewijzen van elke schuld: onbetaalde facturen, aanmaningen gerechtsdeurwaarder, vonnissen, contracten, enz.

Schulden – niet betwist
Schuldeiser: Naam
+ KBO-nummer + adres

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Soort schuld /
gebruikt voor?

Aanvangsdatum
schuld

Oorspronkelijk
bedrag

Huidig saldo

Referte

Bewijs
stuk
nr

- 12 7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

TOTAAL:
(indien meer dan 14 schuldeisers: kolommen toevoegen zoals hierboven)

13
9.2

Schulden –betwist
Schuldeiser: Naam
+ KBO-nummer + adres

Soort schuld /
gebruikt voor?

Grond van
betwisting

Rechtbank waar
geschil
hangende is –
A.R. nummer

Totaal
bedrag

Betwist
bedrag

1.

2.

3.

4.

5.

TOTAAL

9.3

Bekomen betalingsuitstellen en -faciliteiten
Schuldeiser: Naam
+ KBO-nummer + adres

Soort schuld /
gebruikt voor?

Maandelijks te
betalen bedrag

Totaal bedrag

Bewijs stuk nr

1.

2.

3.

4.

5.

9.4

Personen die zich borg of hoofdelijk aansprakelijk hebben gesteld
Schuldeiser: Naam
+ KBO-nummer + adres

1.

2.

3.

4.

Soort schuld /
gebruikt voor?

Naam +
rijksregisternummer borg

Adres borg

Bewijs stuk nr

Bewijs
stuk
nr
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9.5

Gerechtelijke procedures

Verzoeker en/of zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner is betrokken in volgende
procedures (die niet zijn opgesomd in 9.2)
Aard van het
geschil

Bedrag van de
totale vordering

Verzoeker en/of
echtgeno(o)te of
partner: eiser (E) of
verweerder (V)

Rechtbank waar
geschil
hangende is –
A.R. nummer

Advocaat
gelast
met
dossier +
adres

Bewijs
stuk nr

1.

2.

3.

4.

5.

9.6

Loonsafstanden en - overdrachten

(stukken toevoegen : kennisgeving afstand, kopie vonnis bekrachtiging loonsafstand
Naam schuldeiser

Bedrag per maand

Oorspronkelijke som Bewijsstuk nr

Verzoeker(s) verklaart/verklaren op eer dat hij/zij huidig verzoekschrift nauwkeurig,
volledig en naar waarheid heeft / hebben ingevuld.
Plaats: ___________

Datum: ___/____/____

Handtekening verzoeker en echtgenoot / samenwonende partner (indien ook
verzoeker) OF advocaat en handgeschreven naam en voornaam:

___________________________

__________________________

Naam:
Voornaam:

Naam:
Voornaam:

