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De vergadering wordt voorgezeten door rechter Dominique Desmet die de vergadering opent met de 

voorstelling van mevrouw Evelien De Kezel, nieuwe rechter bij de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk. 

 

1. Modellen 

Rechter Dominique Desmet licht het pakketje documentatie toe die elke aanwezige heeft ontvangen. 

Bijlage A is een herwerkt model van verzoekschrift, vooral mbt de thans verplichte vermelding van het RRN van 

de verzoekers. Hetzelfde geldt voor bijlage B, de aangifte van schuldvordering. 

Bijlage D is een model van jaarverslag waarvan gevraagd wordt aan de schuldbemiddelaars om dit te gebruiken. 

Dit model wordt overlopen en toegelicht. 

Stafhouder Waeyaert vraagt of het document in word-bestand kan worden bezorgd aan de balie West 

Vlaanderen zodat het aan alle schuldbemiddelaars digitaal kan worden ter beschikking gesteld. Voor de 

gerechtsdeurwaarders zal dit worden bezorgd aan gerechtsdeurwaarder Xavier Foulon die het dan verder zal 

verdelen. Wat betreft de OCMW’s wordt gevraagd dit te bezorgen aan mevrouw Pascaline Lievens.  

 

2. Vragen van OCMW 

Mevrouw Hollez bezorgde op voorhand een aantal vragen. Zij licht deze waar nodig toe. Deze vragen worden 

beantwoord door rechters Caroline Goethals en Wim Devos. 

Vraag: Aanstelling OCMW als schuldbemiddelaar op vraag van een verzoeker: is motivatiebrief nog vereist gezien 

telefonisch werd meegedeeld dat er op heden terug een strikte toepassing is van het volgen van de lijst met 

schuldbemiddelaars? Wat met de verzoekers die de extra hulp vanuit het OCMW echt nodig hebben? Kunnen 

wij een kopie ontvangen van de recente lijst schuldbemiddelaars per regio?  

Antwoord: De beurtlijst wordt nog steeds gevolgd. Individuele motivatie voor een gekozen aanduiding van 

schuldbemiddelaar blijft noodzakelijk. Deze motivatie moet concreet en gedetailleerd zijn, geen stijlclausule. 

Afwijkingen van de lijst moeten uitzonderlijk blijven, het mag geen automatisme worden.  

Er is geen lijst beschikbaar. Deze is enkel voor intern gebruik bestemd. 

 

Vraag: Wie wordt aangeschreven door de Arbeidsrechtbank als schuldeiser in een dossier CSR: de SE zelf, de 

gdw/advocaat/incassokantoor die het dossier opvolgt of beiden?  

Zijn er richtlijnen omtrent wie wij als schuldbemiddelaar moeten aanschrijven, want nu schrijven we beiden aan 

(meestal oorspronkelijke SE op papier en gdw/adv/incasso via mail) om problemen te vermijden? 

Antwoord: Bij tussenkomst van een advocaat of formele overdracht van schuld aan incasso of 

gerechtsdeurwaarder wordt er op naam van schuldeiser “per adres” naar 

advocaat/gerechtsdeurwaarder/incasso verstuurd.  

Als schuldbemiddelaar kan men niet missen met beiden aan te schrijven, bij twijfel geniet de oorspronkelijke 

schuldeiser de voorkeur. 

 

Vraag: Welke derde schuldenaars worden aangeschreven door de Arbeidsrechtbank? Bv mutualiteit/vakbond 

worden niet standaard aangeschreven.  

Antwoord: Enkel de schuldenaars van de schuldenaars die vermeld worden in het verzoekschrift worden 

aangeschreven, een ziekenfonds en/of uitbetalingsinstelling die op dat ogenblik geen uitkeringen verschuldigd 

is, is geen schuldenaar in de zin van artikel 1675/4 §2, 9° Ger. W. en hoeft niet te worden aangeschreven. 

 

Vraag: Hoe is het standpunt van de Arbeidsrechters ten aanzien van onderhoudsschuldeisers? Wettelijk gezien 

kan er in het plan MAR nog steeds een gedeeltelijke kwijtschelding worden voorzien en kunnen schuldeisers 



hiermee akkoord gaan. Bij oproeping wanneer er een SE niet akkoord gaat met MAR wordt ter zitting 

aangegeven dat onderhoudsschuld volledig moet betaald worden, maar in de beschikking staat hierover niets 

vermeld en wordt de oorspronkelijke MAR waarin kwijtschelding werd voorzien (dus geen GAR waarin wettelijk 

gezien geen kwijtschelding mogelijk) gewoon gehomologeerd … Wat op het einde van de CSR?  

Antwoord: Onderhoudsgelden kunnen niet kwijtgescholden worden door de rechter wanneer er kwijtschelding 

is in hoofdsom (art. 1675/13 en art. 1675/13bis Ger. W.). Dit belet niet dat in een MAR er kwijtschelding kan 

gebeuren met akkoord van de betrokken schuldeiser. Van zodra er bezwaar is van de onderhoudsgerechtigde 

kan de minnelijke aanzuiveringsregeling niet zomaar worden gehomologeerd. Op het einde van de MAR moet 

een niet betwiste kwijtschelding worden gehonoreerd, doch kan er geen sprake zijn van een vooraf niet 

overeengekomen kwijtschelding. 

 

Vraag: Worden alle beschikkingen tijdens de procedure CSR ook overgemaakt aan de advocaat die het 

verzoekschrift CSR heeft opgemaakt en die verder de schuldenaar kan bijstaan?   

Antwoord: Indien in het verzoekschrift een tussenkomst wordt vermeld of indien het verzoekschrift 

ondertekend is door een advocaat dan wordt deze opgenomen in de CSR.  Soms laat een advocaat achteraf 

weten dat hij enkel het verzoekschrift diende op te maken en neer te leggen en dat hij verder geen tussenkomst 

en briefwisseling meer wenst (cfr. artikel 729/1 Ger. W.). 

Vraag: CCP is enige aanspreekpunt van Fod Financiën tijdens de CSR, maar zij doen zelf niet altijd aangifte. NFI 

doet zelf ook geen aangifte, dus bepaalde zaken waarvan we weten dat ze moeten opgenomen worden in de 

MAR, blijven hangende … Mogelijks slechte informatiedoorstroom tussen NFI en CCP, maar als 

schuldbemiddelaar wel moeilijk om op te volgen.  Advocaten zelfde ervaring?   

Antwoord: De griffie vermeldt CCP automatisch als schuldenaar.  Indien er een schuld t.o.v. NFI is dan wordt CCP 

ook als schuldeiser opgenomen in de CSR.   NFI wordt niet meer opgenomen.  

 

Vraag: Via griffie vernomen dat in het verzoekschrift CSR zowel bij schuldenaars als schuldeisers als 

uitbetalingsinstellingen een ondernemingsnummer moet vermeld staan indien van toepassing. Heeft dit te 

maken met wet 14/10/2018 tot hervorming griffierechten? Opmerking: er geldt toch een vrijstelling in sociale 

zaken uitgebreid tot alle zaken onder bevoegdheid Arbeidsrechter, dus ook dossiers CSR? Quid?   

Antwoord: Verplichte vermelding RRN volgt uit artikel 1675/4 Ger. W. zoals aangepast door wet van 14 oktober 

2018. De vermelding van de RRN en/of KBO van schuldeisers is niet verplicht, maar wel handig zodat de griffie 

minder opzoekwerk moet verrichten om beschikking van toelaatbaarheid en volgende beslissingen te 

conformeren aan artikel 780 Ger. W. De vrijstelling voor de arbeidsgerechten geldt enkel voor de 

registratierechten, niet voor de wijzigingen aan de bepalingen van het gerechtelijk wetboek, zoals de 

vermeldingen van RRN/KBO. 

 

3. Vragen en verzuchtingen vanuit de rechtbank 

Het verzoekschrift toelaatbaarheid dient in twee exemplaren te worden neergelegd, doch voor alle andere 

documenten zoals jaarverslagen, verzoeken herroeping, verzoeken homologatie enz. mogen in één exemplaar 

worden neergelegd. 

Een recente lijst van schuldeisers voegen bij eender welk verzoekschrift is nodig. 

Bij het behandelen van een verzoek verkoop onroerend goed moeten thans alle mede-eigenaars en 

hypothecaire schuldeisers worden opgeroepen (zie gewijzigd artikel 1326 Ger. W.). Dit maakt dat voor alle 

verkopen, zowel openbare als onderhandse, voortaan al wie ingeschreven staat in de hypothecaire staat bij 

gerechtsbrief moet opgeroepen worden.  Dit kunnen ook niet schuldenaars, zoals bvb. bij een erfenis. 

 

4. Varia 

Stafhouder Dirk Waeyaert vraagt of er niet wenselijk zou zijn om in vonnissen van volledige kwijtschelding 

(artikel 1675/13bis Ger. W.) te vermelden dat de schuldbemiddelaar jaarlijks een jaarverslag dient neer te 

leggen, na consultatie van de door de rechtbank aangeduide instantie die in de begeleiding voorziet. 


