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1. INLEIDING 

Het Nationaal Communicatieplatform (CPC) van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) kent 

al een hele voorgeschiedenis. 
De NKGB is dit platform intussen actief aan het promoten: het organiseert infosessies, en vraagt vooral aan 

OCMW’s om aan te sluiten. 

SAM geeft aan de instellingen erkend voor schuldbemiddeling een negatief advies voor het gebruik van 

het CPC. We onderschrijven wel de vooropgestelde doeleinden, en gaan graag verder het gesprek aan om 

meer passende middelen te vinden om die doeleinden te bereiken. 

We baseren ons advies op een doorgedreven analyse van het voorgestelde platform. In deze tekst vind je: 

• onze eigen (eerder geformuleerde) juridische, principiële en praktische bedenkingen 

• de juridische bemerkingen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit 

• de vermeende feitelijke problemen waarop het platform een antwoord zou zijn 

2. WAAROVER GAAT HET? DE KENMERKEN VAN HET CPC VOLGENS 

DE NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS 

Op 5 oktober 2021 lanceerde de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders haar Nationaal Communica-

tieplatform (CPC): een digitaal online platform voor gerechtsdeurwaarders en OCMW’s voor informatie-

uitwisseling over (en bemiddeling voor) personen die (overmatige) schulden hebben. Ze nodigt momen-

teel individuele OCMW’s uit om te participeren aan dit platform en organiseert informatiesessies over het 

CPC 

 

Enkele kenmerken volgens de website van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: 

• Het is bedoeld om oplossing te vinden voor personen van wie de schuldenlast nog niet dermate ernstig 

is waardoor een collectieve schuldenregeling de meer passende oplossing is  

• OCMW’s kunnen gratis gebruik maken van dit platform na ondertekening van een protocol 

• De betrokken cliënten van OCMW’s moeten desgevallend instemmen met hun registratie in dit platform 

Dit zijn volgens de NKGB de voordelen en de bescherming die de CPC voor de cliënt en het OCMW biedt: 

• De invordering wordt gedurende maximaal drie maanden opgeschort. In die periode kan een haalbaar 

afbetaalplan worden uitgewerkt en/of een gepast hulpverleningstraject worden opgestart. Uitzonderin-

gen: als er al een verkoopdag is bepaald, en bij derdenbeslag zoals loonbeslag; 

• Binnen de vijftien dagen krijgen gerechtsdeurwaarders een gedetailleerde afrekening en bijhorende 

bewijsstukken van de ingevorderde schulden; 

• ‘Automatische’ aanvaarding van de afbetaalvoorstellen die worden voorgelegd vanuit het OCMW; 

• Er worden geen bijkomende intresten en geen innings- en kwijtingsrechten aangerekend vanaf de regi-

stratie van de cliënt in het platform (tot de volledige terugbetaling van de schulden). 

3. WAT VOORAFGING (EN WAT SAM AL COMMUNICEERDE) 

3.1. Het ONE-model van Modero 

Eigenlijk is het CPC een ‘opschaling’ van het zogenaamde ONE-model.  

Dat platform werd oorspronkelijk ontwikkeld door gerechtsdeurwaarderskantoor Modero voor samenwer-

king met OCMW Antwerpen (gezien de vele minnelijke en gerechtelijke invorderingen die Modero in het 

Antwerpse beheert). Het betrof een ‘gedigitaliseerde’ vorm van eerder gemaakte samenwerkingsafspraken 

tussen Modero en dit OCMW, of toch zijn dienst schuldbemiddeling, over hoe om te gaan met (meerdere) 

schulden die door Modero werden ingevorderd bij de cliënten van die dienst. 

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/cpc
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Later werd het uitgebreid naar andere Antwerpse gerechtsdeurwaarders via de Antwerpse arrondisse-

mentskamer van gerechtsdeurwaarders. Op die manier kreeg het ONE-model een heel andere dimensie. 

Het model zou niet langer gebruikt worden voor schulden die Modero zelf invorderde: ook andere gerechts-

deurwaarders konden nu via dit platform de schulden regelen van cliënten van de dienst schuldbemiddeling 

van het OCMW van Antwerpen. Wanneer Modero dan zelf geen schulden invorderde bij een cliënt van de 

schuldbemiddelingsdienst van OCMW Antwerpen, trad het enkel op als ‘tussenpersoon’, als beheerder van 

het platform, in schuldbemiddelingsdossiers van OCMW Antwerpen.   

 

In 2020 wou men dit ONE-model, en de eraan verbonden online applicatie, uitrollen over heel Vlaan-

deren. In overleg met de Vlaamse de instellingen erkend voor schuldbemiddeling reageerde SAM daarop 

met een nota. Daarin adviseerden we deze instellingen om hier niet op in te tekenen. We konden ons wel 

vinden in de doelstellingen zoals oplopende invorderingskosten voorkomen, en de samenwerking tussen 

gerechtsdeurwaarders en OCMW’s en CAW’s gestroomlijnder laten verlopen. Maar niet in het ONE-model 

als oplossing daarvoor. In de nota staan de vele principiële, juridische en praktische bezwaren uitgelegd. 

 

In juli 2021 maakte het Belgisch Platform Armoedebestrijding (BAPN) samen met SAM, het Brussels Steun-

punt voor de Diensten Schuldbemiddeling en het Observatorium voor Krediet en Schuldoverlast een poli-

tieke nota op waarin ook dit initiatief werd genoemd, en de problemen die erbij rijzen. In beide nota’s 

formuleren we ook alternatieve voorstellen die de op zich goede vooropgestelde doeleinden van het ONE-

model nastreven.  

 

Vandaag bestaat dit ONE-model niet meer. Op de website die toegang gaf tot dit platform staat: “Het 

communicatieplatform van One werd sinds 1 juli 2021 overgedragen aan de Nationale Kamer van Gerechts-

deurwaarders (NKGB) en zal verdergezet worden als CPC.” 

3.2. Het wetsvoorstel over een ‘Centraal Bemiddelings- en 

Communicatieplatform’ in beheer van de Nationale Kamer van 

Gerechtsdeurwaarders 

Eind 2020 vond een poging plaats in het federale parlement om dit ONE-model wettelijk te verankeren. 

Het werd toen het Centraal Bemiddelings- en Communicatieplatform (CBCP) genoemd. Dat gebeurde in 

artikel 11 van het Wetsvoorstel betreffende tijdelijke en structurele schuldhulpverlening, ingediend 

door M. Depraetere (sp.a) en C. D’Haese (N-VA). Het enige grote verschil met het ONE-model was dat het 

platform beheerd zou worden door de NKGB en niet door een specifiek gerechtsdeurwaarderskantoor zoals 

Modero (die niet ‘schuldeiser’ is in het dossier, maar dan wel minstens als ‘gegevensverwerker’ optreedt). 

 

Op een hoorzitting over dit voorstel werd ook SAM gehoord, naast tal van andere actoren zoals de VVSG 

namens de Vlaamse OCMW’s en sociale diensten van gemeenten, het Brussels Steunpunt voor de Diensten 

Schuldbemiddeling en ook de Orde van Vlaamse Balies (OVB). 

Over het CBCP waren hun reacties net als die van SAM afwijzend. Een parlementslid concludeerde daarna 

“(…) dat de sprekers eenparig tegen het wetsvoorstel zijn, met uitzondering van zij die aan de basis ervan 

liggen.” 

SAM diende ook een schriftelijk advies in. Daarin wezen we op principiële, juridische en praktische tekort-

komingen aan het CBCP, veel dezelfde als die het ONE-model had, en formuleerden we onze alternatieve 

voorstellen. Ook de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit brachten een negatief advies 

uit, waarover verderop in deze tekst meer. De wet werd niet gestemd.  

https://www.samvzw.be/sites/default/files/2020-03/Reactie_SAM_Modero_One_platform.pdf
https://www.samvzw.be/sites/default/files/2021-09/Kritisch%20advies%20bij%20de%20nieuwe%20oplossingen%26initiatieven%20om%20overmatige%20schuldenlast%20een%20halt%20toe%20te%20roepen.pdf
https://www.samvzw.be/sites/default/files/2021-09/Kritisch%20advies%20bij%20de%20nieuwe%20oplossingen%26initiatieven%20om%20overmatige%20schuldenlast%20een%20halt%20toe%20te%20roepen.pdf
https://www.modero-one.be/nl/home
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1352/55K1352001.pdf
https://www.samvzw.be/sites/default/files/2020-06/200623_SAMvzw_Betere_aanpak_van_schulden_na_corona.pdf
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4. HET GRONDRECHT OP PRIVACY EN GELIJKE BEHANDELING IN 

HET GEDRANG? WAT MET GDPR? BEROEPSGEHEIM? 

Ook enkele belangrijke juridische en ook principiële kwesties kwamen aan bod in de adviezen van de Raad 

van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit over het wetsvoorstel ter oprichting van een CBCP in 

beheer van de NKGB.  

4.1. Het grondwettelijke recht op privacy 

In het advies van de Raad van State lezen we dat de verwerking van dergelijke (gevoelige) persoonsgegevens 

raakt aan het grondwettelijk gewaarborgd recht op een privéleven van de betrokken personen met schul-

den. Het legaliteitsbeginsel is van toepassing: “Aangezien het gaat om de verwerking van persoonsgegevens 

en aangezien er in ieder geval voor gezorgd moet worden dat het recht op de eerbiediging van het privé-

leven van de betrokkene en het legaliteitsbeginsel waarop dat recht steunt krachtens artikel 22 van de 

Grondwet, in acht genomen worden (…)”. 

Dit lijkt te impliceren dat een wet nodig is om een CBCP (en dus ook het CPC) in gebruik te kunnen 

nemen. Artikel 22 grondwet bepaalt immers: “Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn 

gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. De wet, het decreet 

of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.”  

 

Het is dus verwonderlijk dat de NKGB het CPC over heel België wil uitrollen. Zonder wettelijke basis wil 

het dit platform in de praktijk installeren. Mag dat zonder (specifieke) wet gestemd door het bevoegde 

federale of regionale parlement? Het antwoord van de NKGB: de GDPR-regelgeving bepaalt ‘de gevallen en 

voorwaarden’ bedoeld in artikel 12 van de Grondwet waarin gegevensdeling kan plaatsvinden, en als deze 

GDPR-regelgeving wordt nageleefd, is er verder juridisch geen probleem met het gebruik van het CPC.  

 

In het volgende punt onderzoeken we de stelling dat de werking van het CPC volledig GDPR-conform is. 

Daarna onderzoeken we of rekening gehouden moet worden met nog andere wetgeving en de regels voor 

het beroepsgeheim in het bijzonder. 

Tot slot gaan we na of de werking van het CPC een juridisch en principieel probleem vormt in het licht van 

het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel. 

4.2. De GDPR en de toestemming van de betrokken partijen 

4.2.1. STANDPUNT VAN DE NKGB 

Over de verwerking van persoonsgegevens door het CPC stelt de NKGB dat het juridische voldoende is dat 

ze gesteund wordt op: 

• enerzijds een ‘protocol’ tussen de NKGB en een OCMW, en instemming van de cliënt,  

• anderzijds een ‘protocol’ tussen de NKGB en een gerechtsdeurwaarder, en instemming van de schuldei-

ser. 

De ‘toestemming’ van alle (minimaal) vijf betrokken partijen dus: 

1. De cliënt/schuldenaar 

2. Het OCMW of CAW 

3. De gerechtsdeurwaarder(s) 

4. De schuldeiser(s) 

5. De NKGB 

Volgens de NKGB is de werking van het CPC in die omstandigheden conform bestaande GDPR-regelgeving.  

4.2.2. DE TOESTEMMING CLIËNT/SCHULDENAAR IS NIET VRIJ 

De GDPR bepaalt dat persoonsgegevens (ook) op basis van de toestemming van de betrokken persoon ver-

werkt kunnen worden. Een ‘geldige’ toestemming veronderstelt o.a. dat deze toestemming ‘vrij’ gegeven 

wordt door de betrokken persoon.  

http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/67729.pdf#search=67.729
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In het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit lezen we over deze geldigheidsvereiste: “Een gel-

dige toestemming impliceert volgens artikel 7.4 AVG dat deze vrij kan worden gegeven. In dit verband 

stelde de Europees Comité voor gegevensbescherming in punt 13 van haar Guidelines 05/2020 on consent 

under Regulation 2016/6791, goedgekeurd op 4 mei 2020: “As a general rule, the GDPR prescribes that if 

the data subject has no real choice, feels compelled to consent or will endure negative consequences if 

they do not consent, then consent will not be valid”.  

Er is dus geen ‘vrije’ toestemming als betrokkene geen ‘echte’ keuze heeft, hij zich ‘genoodzaakt/ge-

dwongen’ voelt zijn toestemming te geven of wanneer hij ‘negatieve gevolgen’ zal ervaren indien die toe-

stemming niet wordt gegeven.  

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit oordeelde dat zo’n vrije toestemming niet voorhanden is in de vol-

gende situatie: “Inzake is er geen sprake van een vrije toestemming gelet op het feit dat bij gebrek aan 

instemming, de betrokkene niet zal kunnen genieten van een bescherming gedurende 3 maanden, poten-

tieel zelfs 6 maanden, tegen uitvoeringsmaatregelen.”  

 

Eenzelfde situatie doet zich voor bij het CPC: wie zich laat registreren krijgt (t.a.v. een deel van zijn 

schuldeisers) een betalingsuitstel van drie maanden, geen innings- en kwijtingsrechten bij een afbetalings-

regeling die automatisch aanvaard wordt enz. Ook een bepaalde ‘bescherming’ dus in ruil voor ‘toestem-

ming’ van de betrokken persoon. Dat maakt dus dat de ‘vrije’ toestemming om zich te laten registreren in 

het CPC onbestaande geacht moet worden. Dit geldt verder natuurlijk eveneens wanneer een OCMW de 

registratie in het CPC als ‘voorwaarde’ zou stellen om de nodige gepaste (schuld)hulpverlening op te star-

ten.  

4.2.3. TOESTEMMING OCMW OF CAW 

HET OCMW: goedkeuring van informatieveiligheidscomité is noodzakelijk 

Zelfs gesteld dat er een ‘vrije’ toestemming van de betrokken cliënt voorhanden is, quod non, rijst de 

vraag of een OCMW zomaar met allerhande uitwisseling van persoonsgegevens over hun cliënten kan/mag 

akkoord gaan, in casu door over het gebruik van het CPC een ‘protocol’ te sluiten met de NKGB.  

 

Dit is niet het geval. De OCMW’s moeten namelijk rekening houden met artikel 15, § 1 van de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid: “Art. 15, 

§1. Elke mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale 

zekerheid of een instelling van sociale zekerheid aan een andere instelling van sociale zekerheid of aan 

een andere instantie dan een federale overheidsdienst, een programmatorische overheidsdienst of een 

federale instelling van openbaar nut vereist een voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zeker-

heid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité (…)”.  

 

Aangezien een OCMW een ‘instelling van sociale zekerheid’ is en de NKGB een ‘andere instantie’, moeten 

we concluderen dat er een ‘voorafgaande beraadslaging’ (lees: goedkeuring) nodig is van de ‘kamer so-

ciale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité’ voor informatie-uitwisseling via 

het CPC. Welnu, vandaag is voor zover we weten deze beraadslaging er niet geweest, zonder dewelke een 

OCMW niet zomaar informatie mag uitwisselen met een andere instantie zoals de NKGB via hun CPC. 

 

Het CAW: bezwaren vanuit het decreet algemeen welzijnswerk 

In artikel 10 van het Decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk wordt gesproken over 

de mogelijkheid voor CAW’s om in bepaalde omstandigheden met ‘derden’ persoonsgegevens uit te wisse-

len. Naast de ‘vrije’ toestemming van betrokkene zelf bepaalt dit artikel ook nog andere voorwaarden 

hiertoe.  

 

Bovenop (algemene) regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens zoals de GDPR-wetgeving moet 

daarbij het volgende gelden: “Art. 10. (…) Met behoud van de toepassing van de verplichtingen en 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-62-2020.pdf
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beperkingen die voortvloeien uit de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de ver-

werking van persoonsgegevens of uit de regelgevingen van de sectoren, is die gegevensuitwisseling onder-

worpen aan de volgende voorwaarden : 

1° de gegevensuitwisseling heeft alleen betrekking op gegevens die noodzakelijk zijn voor het algemeen 

welzijnswerk;  

2° de gegevens worden alleen uitgewisseld in het belang van de gebruikers;  

3° de derden met wie de gegevens worden uitgewisseld moeten betrokken zijn bij de hulp- en dienstver-

lening;  

4° behoudens overmacht of dringende noodzaak, dient de gebruiker op wie de gegevens betrekking heb-

ben, zijn instemming te geven met de gegevensuitwisseling, op de wijze die door de Vlaamse Regering kan 

worden bepaald.  

In het tweede lid, 4°, wordt verstaan onder instemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en uitdruk-

kelijke wilsuiting.” 

 

Vanuit deze regelgeving kan men al zeker de volgende bezwaren uiten bij het uitwisselen van gegevens van 

cliënten door een CAW via het CPC: 

• De toestemming van de cliënt is niet ‘vrij’ (zie eerder); 

• Het gebruik van het CPC veronderstelt ook gegevensuitwisseling met de NKGB die dit platform beheert, 

een derde private organisatie die niet betrokken is bij de hulp- en dienstverlening; 

• De toestemming van de cliënt is niet ‘specifiek’ te noemen wanneer vooraf niet bekend is welke (be-

staande en toekomstige) gerechtsdeurwaarder en schuldeisers via het CPC bereikt zullen worden (zie 

ook verder i.v.m. het zogenaamde consultatierecht dat participerende gerechtsdeurwaarders hebben); 

• De toestemming van de cliënt mag enkel betrekking hebben op informatie die noodzakelijk is voor de 

geboden hulpverlening. 

 

Zie over dit laatste bezwaar dan nog volgende passage uit het ‘protocol voor de gerechtsdeurwaarders’ 

waarin gesproken wordt over ‘nuttige’ informatie en niet ‘noodzakelijk’ informatie: “Het platform/OCMW 

verbindt zich er toe (…) de geregistreerde gerechtsdeurwaarder te informeren met betrekking tot elke 

nuttige informatie (zoals wijziging situatie, stopzetting traject, volledige of gebrekkige uitvoering van 

het plan, bemiddeling in de schoot van de sociale partner (bijv. OCMW of CAW), en dergelijke meer).”  

4.2.4. ANDERE RELEVANTE ASPECTEN UIT GDPR-REGELGEVING 

‘Bijzonder gevoelige informatie’ 

Wanneer men zicht krijgt op de schulden die een persoon zoal heeft, bekomt men heel veel persoonlijke 

informatie over deze persoon. Het CPC voorziet dat alle schulden zonder onderscheid kunnen worden op-

geladen in dit platform (en opgenomen in een ‘globaal afbetaalplan). Die kunnen vervolgens enkel door het 

OCMW, en de NKGB, in hun totaliteit geraadpleegd kunnen worden.  

Vraag is of dit zonder meer mag, wetende dat de GDPR bijzonder voorwaarden stelt (die cumulatief 

vervuld moeten zijn) als het over ‘bijzonder gevoelige informatie’ gaat. Dit gaat o.m. over “persoonsge-

gevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke over-

tuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken (…) of gegevens over gezondheid, of gegevens met 

betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid” Wat bv. met onbetaalde facturen voor 

het lidmaatschap van een vakbond of ziekenhuisfacturen? Nog strenger is de GDPR-regelgeving als het 

‘strafrechtelijke schulden’ gaat die ook in iemands schuldendossier kunnen voorkomen: “Persoonsgege-

vens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende vei-

ligheidsmaatregelen mogen op grond van artikel 6, lid 1, alleen worden verwerkt onder toezicht van de 

overheid of indien de verwerking is toegestaan bij Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen die 

passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen bieden. Omvattende registers van 

strafrechtelijke veroordelingen mogen alleen worden bijgehouden onder toezicht van de overheid” Mag 

het CPC en de NKGB ook deze zomaar verwerken? 

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/default/files/inline-files/20210831%20Toetredingsovereenkomst%20CPC%20voor%20GDW.pdf
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‘Het recht om vergeten te worden’ 

Tot slot nog een bemerking over het door de GDPR gegarandeerde ‘recht om vergeten’ te worden. De 

website van de NKGB vermeldt daarover o.a. dat een schuldenaar inderdaad het ‘recht op vergeten’ heeft 

en dat zijn dossier gewist wordt na afhandeling van het dossier of op diens vraag. In ‘kleine letters’ lees je 

evenwel dat de loutere registratie tien jaar bewaard zal blijven en dit in het kader van een mogelijke 

aansprakelijkheidsvordering t.a.v. een destijds betrokken gerechtsdeurwaarder. Zelfs ‘gestript’ van details 

is dit al gevoelige informatie: het feit dat je een beroep gedaan hebt op een OCMW voor een probleem met 

het beheersen van je schuldenlast en dat je daarvoor aangemeld stond in het CPC. 

En daarbij dan verder ook volgende vraag: is deze langere bewaartermijn eigenlijk wel noodzakelijk en 

gerechtvaardigd? Een ook: welke meerwaarde biedt deze ‘minimale’ informatie bij een eventuele aanspra-

kelijkheidsvordering? 

4.3. Beroepsgeheim van OCMW’s en CAW’s en specifieke regels voor 

‘schuldbemiddeling’ door instellingen erkend voor schuldbemiddeling 

Hierboven maakten we even abstractie van het feit dat OCMW’s en CAW’s in het kader van hun hulpverle-

ning gebonden zijn door het beroepsgeheim. We hebben gefocust op het discours van de NKGB dat indien 

alles GDPR-conform is (quod non) er geen juridisch probleem zou zijn met de werking en het gebruik van 

het CPC. 

 

De GDPR-regelgeving heeft een zeer algemene toepassing, en gaat bv. ook over de toestemming aan com-

merciële bedrijven om gegevens te verzamelen en verwerken over de aankopen in de supermarkt (met 

gebruik van een getrouwheidskaart). Informatie over bv. tandpasta is evenwel duidelijk van een andere 

orde dan gegevens in het kader van een (schuld)hulpverleningsproces, die duidelijk ‘gevoeliger’ liggen. 

Daarom ook er ter zake voor OCMW’s en CAW’s eigen specifieke regelgeving bestaat als het over de uitwis-

seling van dergelijke persoonsgegevens (van sociale aard) gaat. 

 

Bovendien is ‘specifiekere’ wetgeving van toepassing op OCMW’s en CAW’s, onder meer de (strafrechtelijk 

gesanctioneerde) regelgeving over het beroepsgeheim. Het beginsel is dat een hulpverlener een ‘zwijg-

plicht’ heeft voor alle informatie die hij ontvangt in het kader van de geboden hulpverlening. Het doel is 

tweeledig: het beschermen van de vertrouwensrelatie tussen hulpverlener en hulpvrager, en breder, zo 

ook de toegankelijkheid van de hulpverlening. Mensen zouden minder of niet geneigd zijn naar de hulpver-

leningssector te stappen als alle informatie die nodig is om de gepaste hulpverlening te kunnen aanbieden, 

zomaar te grabbel kan worden gelegd.  

 

Slechts uitzonderlijk kan van de zwijgplicht worden afgeweken, namelijk: 

• Wanneer ‘de wet’ in die mogelijkheid (of plicht) voorziet.  

• Als de toestemming van betrokken persoon aan bepaalde voorwaarden voldoet (geïnformeerd, specifiek 

enz.). Deze uitzonderingsgrond is discutabel omdat de overtreding van het beroepsgeheim strafrechte-

lijke gesanctioneerd wordt. De toestemming van het ‘slachtoffer’ kan een strafrechtelijke inbreuk niet 

zomaar rechtvaardigen. 

 

In deze nota gaan we niet verder in op deze materie: de OCMW’s en CAW’s hebben natuurlijk al jarenlange 

ervaring daarmee. Wel zullen we nog ingaan op het feit dat ‘schuldbemiddeling’ natuurlijk onmogelijk is 

als er geen enkele informatie uitgewisseld mag worden met schuldeisers en/of hun invorderaars om tot een 

regeling over de schuldenlast van de cliënt te komen.  
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Bij schuldbemiddeling door OCMW’s en CAW’s in Vlaanderen is een bepaalde doch beperkte informatie-

uitwisseling met schuldeiser en hun invorderaars mogelijk, onder een dubbele voorwaarde: 

• de specifieke geïnformeerde toestemming van de cliënt  

• voor zover dit binnen de perken blijft van wat in de wettelijk vastgelegde ‘modelovereenkomst schuld-

bemiddeling’ is vastgelegd. Die bepaalt daarover het volgende: 

 

1. De instelling voor schuldbemiddeling verbindt er zich toe: 

(…) 

1.2. de gegevens van de aanvrager(s) te hanteren met de nodige discretie met dien verstande dat 

alle gegevens van het dossier vertrouwelijk zijn en slechts gebruikt of bekendgemaakt mogen 

worden in het kader van de schuldbemiddelingsopdracht. 

(…) 

1.3. geen enkele van de hieraan genoemde activiteiten te ondernemen dan met de instemming 

van de aanvrager, met name: 

- contact nemen met en inlichtingen inwinnen bij de verschillende schuldeisers; 

(…) 

-indien mogelijk een betalingsplan optellen, het aan de schuldeisers voorleggen en erover onder-

handelen, het uitvoeren van het plan en het verloop ervan nagaan. 

(…) 

De instelling kan de overeenkomst beëindigen indien de aanvrager één of meer van zijn verbinte-

nissen niet nakomt. In dat geval kan de instelling de schuldeisers op de hoogte brengen van de 

sluiting van het dossier. 

 

De opstart van een dossier schuldbemiddeling, nadat een hulpvrager deze ‘modelovereenkomst’ heeft on-

dertekend, geeft aan de betrokken hulpverlener dus zeker geen ‘carte blanche’ om om het even welke 

informatie met alle mogelijke schuldeisers te gaan delen. Het blijft in principe beperkt tot, telkens (per 

communicatie) met toestemming van de hulpvrager: 

• Contact opnemen met een schuldeiser en inlichtingen inwinnen over de schuld - waaruit blijkt dat be-

trokkene voor zijn schuldenproblematiek een beroep heeft gedaan op een OCMW/CAW 

• Een afbetaalplan aan een schuldeiser voorleggen en daarover onderhandelen 

• Eventueel een schuldeiser melden dat deze dienstverlening werd stopgezet  

 

Alle andere inhoudelijke informatiedeling, valt alleszins buiten de scope van deze beperkte mogelijkheid. 

Dan rijst wederom de vraag of alleen de toestemming van de betrokkene dan een rechtvaardiging kan zijn 

om het beroepsgeheim in een specifieke situatie, voor zover noodzakelijk enz. opzij te schuiven. Daardoor 

is wederom bv. de volgende bepaling uit het ‘protocol voor de gerechtsdeurwaarders’ problematisch: 

“Het platform/OCMW verbindt zich er toe (…) de geregistreerde gerechtsdeurwaarder te informeren met 

betrekking tot elke nuttige informatie (zoals wijziging situatie, stopzetting traject, volledige of gebrek-

kige uitvoering van het plan, bemiddeling in de schoot van de sociale partner (bijv. OCMW of CAW), en 

dergelijke meer).”  

 

Verder is het duidelijk dat deze ‘modelovereenkomst’ samen met de ‘toestemming’ van de hulpvrager 

enkel voorziet in het (rechtstreeks) contacteren van en delen van bepaalde informatie met de ‘schuldei-

sers’. Er kan dus geen informatie worden gedeeld via het CPC waardoor die ook ter beschikking is van de 

NKGB die zelf geen ‘schuldeiser’ is.  

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/default/files/inline-files/20210831%20Toetredingsovereenkomst%20CPC%20voor%20GDW.pdf
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4.4. Het grondwettelijk recht op gelijke behandeling en het aanbod 

schuldbemiddeling 

Het CPC gaat, gelet op haar doeleinden en de gevolgen eraan verbonden, ook om nog een andere reden 

over veel meer dan de verwerking van persoonsgegevens rekening houdend met GDPR-regelgeving. De NKGB 

brengt eigenlijk een systeem van schuldbemiddeling tot stand dat afhankelijk is van het gebruik van het 

CPC, waarbij dus onder meer: 

• de invordering maximaal drie maanden wordt stopgezet; 

• de gerechtsdeurwaarder zich engageert binnen de vijftien dagen een gedetailleerde afrekening en bij-

horende stavingstukken te overhandigen; 

• de voorstellen door het OCMW tot afbetaling van de schulden automatisch worden aanvaard, waarna er 

geen innings- en kwijtingsrechten worden aangerekend op deelbetalingen. 

 

Op zich kan dit als (gekende) muziek in de oren klinken van de instellingen erkend voor schuldbemiddeling. 

Het sluit aan bij hun huidige praktijken in ideale omstandigheden waarbij ze inderdaad de nodige tijd (drie 

maanden) vragen en krijgen om het dossier grondig voor te bereiden, alle schulden en financiën in kaart te 

brengen, de gegrondheid van de schulden te controleren op basis van bewijsstukken, een budgetplan met 

ruimte voor schuldaflossing met de cliënt af te spreken, te bekijken wel sociale rechten nog kunnen worden 

uitgeput en welke andere bijkomende hulpverlening wenselijk is … en waarbij op het einde van deze rit de 

schuldeisers en/of hun invorderaars enig afbetaalvoorstel aanvaarden in vertrouwen dat de instelling in de 

gegeven omstandigheden het maximaal haalbare voorstelde ook rekening houdend met andere schulden in 

het dossier. En in die lijn nam SAM bv. ook in haar memorandum voor de verkiezingen van 2019 het volgende 

op (in de verkorte versie): “Geef de erkende instellingen voor schuldbemiddeling meer slagkracht: zorg 

ervoor dat de invordering zes maanden wordt stilgelegd bij een bericht van schuldbemiddeling en bepaal 

wettelijk dat schuldeisers met hun vaststellingen en voorstellen rekening moeten houden.” 

 

Het verschil tussen de werkwijze van het CPC en de voorstellen van SAM, is dat het memorandum pleit voor 

een wetswijziging, waardoor dit een ‘algemeen geldend’ systeem wordt. Dat is niet het geval als zo’n 

systeem afhankelijk is van het gebruik van het CPC, op basis van de toestemming van de betrokken actoren. 

Zie daarbij verder de volgende passage uit het advies van de Raad van State over NBCP: “Aangezien de 

gerechtsdeurwaarders en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, volgens de voorliggende tekst, 

taken van algemeen belang dienen te vervullen, moet met de wet een voldoende duidelijk en welomschre-

ven systeem worden uitgewerkt, dat de nodige waarborgen biedt op het stuk van de bescherming van de 

grondrechten, opdat de procedures die worden opgezet algemeen en op onpersoonlijke en objectieve wijze 

kunnen worden toegepast, zonder dat de personen en de overheden die ter zake over beslissingsbevoegd-

heid beschikken eerst hun instemming moeten geven.”  

 

Zelfs als het NBCP in de wet ingeschreven zou zijn, was het ‘systeem’ dus afhankelijk van de toestemming 

van de betrokken actoren. En dat is juridisch problematisch. Het zal dus niet algemeen en op onpersoon-

lijke en objectieve wijze worden toegepast. Dat gebrek is een schending van het grondwettelijke ge-

waarborgd recht op gelijke behandeling en het verbod op discriminatie wanneer iemands grondrechten 

mee in het gedrang zijn: “In paragraaf 4 wordt bepaald dat de gerechtsdeurwaarders en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn maar mee kunnen stappen in het systeem waarin artikel 11 voorziet, 

via het centraal bemiddelings- en communicatieplatform, indien ze zich akkoord hebben verklaard met de 

werkwijze van dat platform. Dat leidt ertoe dat de voorgestelde wet, op dat punt, verschillend zal 

worden toegepast naar gelang van de discretionaire beslissing van de gerechtsdeurwaarders en de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn om zich al dan niet akkoord te verklaren met de werk-

wijze van het platform. Dat lijkt niet verantwoord te kunnen worden ten aanzien van het beginsel van 

gelijkheid en non-discriminatie.” 
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Ook het CPC voorziet dat het enkel zal ‘gebruikt’ kunnen worden door gerechtsdeurwaarders en OCMW’s 

die zich akkoord verklaren met de werking van dit platform. Daarbij rijst dus hetzelfde probleem met het 

beginsel van gelijkheid en non-discriminatie (artikel 10 en 11 van de Grondwet): dit systeem, en de daaraan 

verbonden voordelen en bescherming voor personen met schuldoverlast, zullen niet op algemeen en op 

onpersoonlijke en objectieve wijze worden toegepast. 

Dit leidt tot de volgende (minstens principiële) vragen, ook voor gerechtsdeurwaarders (als ministerieel 

ambtenaar) en OCMW’s (als lokale overheid), die het ‘algemeen belang’ dienen, en in hun werking het 

gelijkheidsbeginsel in acht (zouden) moeten nemen: 

- Zal een OCMW geneigd zijn toe te treden tot het CPC, en de cliënt eerder 'dwingend' toestemming 

vragen zijn gegevens erin te registreren, enkel en alleen voor een ‘vlottere’ werking van zijn dienst, 

of toch minstens om de cliënt ‘beter’ te kunnen beschermen? Moet ze er niet naar streven dat al 

haar cliënten gelijk behandeld worden, ongeacht of ze zich willen registreren in het CPC? 

- Mag een gerechtsdeurwaarder, die aangesloten is op het CPC en zich principieel akkoord verklaarde 

met zijn werkwijze, OCMW’s en hun cliënten anders behandelen naargelang ze (niet) in het CPC 

participeren? Mag deze gerechtsdeurwaarder zomaar aan niet-participerende OCMW’s en hun cliën-

ten geen betalingsuitstel (van maximaal drie maanden) verlenen bij de opstart van een dossier bij 

dit OCMW, in die gevallen niet alle nodige stavingstukken opsturen (binnen de vijftien dagen) en/of 

dan de geformuleerde afbetaalvoorstellen systematisch weigeren (en grotere maandelijkse afbeta-

lingen eisen)?   

- Aansluitend bij het voorgaande: andere instellingen erkend voor schuldbemiddeling, en andere 

personen die aan minnelijke schuldbemiddeling mogen doen zoals advocaten of ook gerechtsdeur-

waarders, kunnen sowieso niet participeren in dit platform, als ze dit al zouden willen … Mag een 

bij het CPC aangesloten gerechtsdeurwaarder ‘hun’ cliënten met dezelfde betalingsmoeilijkheden 

discrimineren en ‘anders’ behandelen dan de cliënten van OCMW’s in een gelijkaardige situatie maar 

die wel (kunnen) participeren aan het CPC?  

 

Tot slot nog deze juridische overweging en vraag. 

In dit systeem zouden dus ‘reguliere’ actoren betrokken bij schuldbemiddeling deze activiteit (deels) laten 

verlopen via het CPC beheerd door de NKGB, die de werkwijze hiervan heeft vastgelegd. Betekent dat 

eigenlijk niet dat de NKGB dan ‘mee’ aan die ‘schuldbemiddeling’ participeert? En zo ja, is dat dan niet 

in strijd met art. VII. 115 van het Wetboek Economisch Recht (WER) wanneer er bepaalde kredietover-

eenkomsten in de schuldenlast vervat zitten, dat stelt dat schuldbemiddeling verboden is wanneer ze niet 

wordt uitgeoefend door ofwel een advocaat, een ministerieel ambtenaar of een gerechtelijk mandataris in 

de uitoefening van zijn beroep of zijn ambt dan wel door overheidsinstellingen of door particuliere instel-

lingen die daartoe door de bevoegde overheid zijn erkend? De NKGB is op zich alleszins geen (particuliere) 

‘gerechtsdeurwaarder’ noch een ‘instelling daartoe erkend door de bevoegde overheid’. 

5. GROTE EFFICIËNTIEWINSTEN? CPC BIEDT GEEN OPLOSSING 

VOOR ‘FEITELIJKE PROBLEMEN’ 

Er zijn vragen te stellen bij de ‘feitelijke’ problemen die een OCMW volgens de NKGB zou ondervinden 

wanneer het een persoon wil helpen met zijn schuldenproblematiek. Biedt het CPC voor deze vermeende 

problemen eigenlijk wel (steeds) een oplossing?  

5.1. Het CPC biedt geen zicht op alle schulden 

Het gebruik van het CPC biedt geen zicht op alle schulden van de betrokken persoon en zijn gezin. Niet alle 

opeisbare schulden worden ingevorderd door gerechtsdeurwaarders, en niet alle gerechtsdeurwaarders zul-

len participeren aan het CPC. Wat dat laatste betreft, merkte de Gegevensbeschermingsautoriteit het vol-

gende op: “Zelfs in de veronderstelling dat het voorstel daadwerkelijk bescherming tegen schuldeiser 
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biedt aan de personen die op het platform geregistreerd zijn, is het twijfelachtig of de gegevensverwer-

kingen van het platform leiden tot de realisatie van het doel, namelijk de bescherming tegen schuldeisers 

en een gepaste schuldhulpverlening. Immers uit artikel 11, § 4, eerste lid, en § 7, van het voorstel blijkt 

dat gerechtsdeurwaarders niet verplicht zijn om hun medewerking te verlenen. Dit geldt trouwens ook 

voor de OCMW’s (zie artikel 11, § 4, tweede lid, van het voorstel). Dit betekent dat het dossier m.b.t. de 

schulden dat in het platform wordt aangemaakt noodgedwongen onvolledig zal zijn en dus geen cor-

rect beeld geeft van de toestand van de schuldenaar, wat de realisatie van het doeleinde hypothekeert. 

Daar komt nog bij dat als het bevoegde OCMW van een persoon die zich registreert niet meewerkt, de 

registratie eigenlijk zinloos is.”  

 

Tal van schulden worden (gelukkig) niet ingevorderd door gerechtsdeurwaarders, en niet alle schulden die 

ingevorderd worden gerechtsdeurwaarders zullen worden opgeladen in het CPC. Ontbreken dan: 

• Schulden die door een schuldeiser zelf ingevorderd worden 

• Schulden die minnelijke ingevorderd worden door incassokantoren en advocaten 

• Schulden die minnelijk en gerechtelijk worden ingevorderd door niet-participerende gerechtsdeurwaar-

ders (en die niet ingaan op de uitnodiging hun schulden in het CPC op te laden – elke gerechtsdeurwaar-

der die in het Centraal Bestand Beslagberichten geregistreerd staat voor een gerechtelijke invordering 

krijgt zo’n uitnodiging) (zie ook verder 5.4) 

• Schulden die minnelijk en gerechtelijke ingevorderd worden door participerende gerechtsdeurwaarder 

wanneer de schuldeiser geen toestemming geeft tot oplading van hun schuld in het CPC (zie ook verder 

5.4) 

Het CPC zal geen zicht bieden op deze schulden en schuldeisers. De instellingen erkend voor schuldbemid-

deling zullen deze schuldeisers alzo moeten ‘zoeken’ buitenom het CPC, om daarna apart en individueel 

met hen te communiceren (per er-mail of brief) om een oplossing te vinden voor de totale schuldenlast van 

de cliënt.  

5.2. OCMW’s slagen er vandaag al goed in om alle schuldeisers in kaart te 

brengen (binnen de drie maanden) 

Het is niet moeilijk om een zicht te krijgen op alle schulden of toch alle betrokken schuldeisers en hun 

eventuele invorderingsagenten, en om vlot met hen te communiceren. Na meer dan twintig jaar slagen de 

instellingen erkend voor schuldbemiddeling er goed in daar zicht op te krijgen aan de hand van informatie 

en stukken die de schuldenaar in zijn bezit heeft (briefwisseling, e-mails, sms’en, whatsappberichten … 

afkomstig van de schuldeiser). En tegenwoordig natuurlijk ook: een analyse van de (online) bankverrichtin-

gen uit het nabije en zo nodig verdere verleden. Bij aanvang van een dossier is verder niet zozeer de 

‘identificatie’ van de betrokken schuldeisers en hun invorderaars al eens problematisch, wel dat ze op 

vraag van een EISB niet spoedig de nodige stavingstukken terugsturen waarmee het de gegrondheid van de 

schulden kan nagaan.  

Dat het CPC voorziet dat de participerende gerechtsdeurwaarders deze stukken (binnen de vijftien dagen) 

zullen opladen in het CPC is zeker een ‘goede zaak’, maar dat zou niet mogen afhangen van het wel of niet 

participeren in het CPC. Elke schuldeiser en invorderaar zou dat moeten doen in het kader van een ‘loyale 

samenwerking’ met een tussenkomende hulpverleningsinstantie die een oplossing zoekt voor de betaling 

van ook ‘hun’ schulden. 

 

Bovendien kan het OCMW, met toestemming van de cliënt, vlot toegang krijgen tot informatie die nu al 

verwerkt wordt in de (wettelijk verankerde) Centrale voor Kredieten aan Particulieren en het Centraal 

Bestand Beslagberichten. Dat laatste gaat over informatie van alle gerechtelijke invorderingsdossiers, ook 

die in beheer van gerechtsdeurwaarders die niet aan het CPC participeren. Het gaat alleszins over de meest 

‘dringende’ dossiers, aangezien in deze de dure maatregelen van gerechtelijke invordering, met inzet van 

dwang, kunnen worden ondernomen (beslag).  
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OCMW’s werken verder heus niet meer met ‘de postduif’. Ze werken veelal met e-mail en kunnen met hun 

eigen informaticasystemen/applicaties een globaal zicht op het dossier behouden. Met andere woorden, 

de OCMW’s zijn al lang de 21ste digitale eeuw ingetreden. 

5.3. Het CPC geeft het OCMW dubbel werk 

Het gebruik van het CPC door een OCMW zal zelfs aanleiding geven tot dubbel werk. De OCMW’s beschikken 

zoals gezegd over aangepaste informaticatoepassingen om schuldbemiddelingsdossiers te beheren, veelal 

ook gekoppeld aan software voor de (deels automatische) opmaak van een zogenaamd sociaal verslag ter 

zake voor het bevoegde comité van het OCMW. Er moet sowieso een ‘globaal dossier’ binnen het OCMW 

bijgehouden worden, met informatie over al de betrokken schuldeisers, de totale omvang van de schul-

denlast, de afgesproken afbetaalplannen enz. enerzijds en ook meer persoonlijke (door het beroepsgeheim 

beschermde) informatie over de betrokken persoon en diens gezin, over de te ondernemen stappen in de 

hulpverlening enz. anderzijds. Zelfs indien in het CPC enkel informatie over (een deel van) de schulden 

opgenomen is, moet deze informatie ook in het eigen dossier binnen het OCMW verwerkt worden, en is er 

dus sprake van een dubbele registratie. 

 

in het CPC wordt enkel informatie uitgewisseld over schulden van gerechtsdeurwaarders en schuldeisers 

die akkoord zijn gegaan met het opladen van hun invorderingsdossier in het CPC. Daardoor komt in het 

CPC in de regel slechts een gedeelte van de totale schuldenlast van de schuldenaar aan bod. Dat is bv. 

Het geval wanneer er ook nog schuldeisers zijn die zelf invorderen of dat door een incassokantoor laten 

doen (zie eerder 5.1). Enkel in het dossier van het OCMW komt dus de totale schuldenlast in zicht. Of niet? 

Wordt van de OCMW’s verwacht om ook die ‘andere’ schuldeisers in het CPC op te nemen, en met name 

in het zogenaamde ‘globaal afbetaalplan’ dat in het platform kan worden opgemaakt? Dat zou dan welis-

waar enkel door het OCMW (en door de NKGB) geraadpleegd kunnen worden en door het OCMW inge-

vuld/aangevuld, het leidt wederom tot een dubbele registratie. Het feit dat de participerende gerechts-

deurwaarders geen toegang tot dit globaal afbetaalplan hebben, doet daaraan geen afbreuk.  

En ook deze vraag daarbij: quid dan met de ‘toestemming’ van deze (ook particuliere) schuldeisers, die 

in se niet te maken hebben met het CPC, en de betrokken cliënt als het over deze schulden en schuldeisers 

gaat? Zie daarbij ook volgende in het protocol voor de OCMW’s: “3. Het OCMW verbindt zich ertoe, indien 

hiertoe te zijn verzocht, alle haar gekende informatie omtrent de schuldeisers van de klant op te laden 

op het platform.” 

5.4. Het CPC biedt geen garantie op de beloofde bescherming van de 

schuldenaar (ook niet bij insolvabiliteit) 

De registratie van een cliënt door een OCMW biedt geen garantie op bescherming, zelfs niet tegenover de 

schuldeisers die een beroep doen op een gerechtsdeurwaarder die aangesloten is via een protocol bij het 

CPC.  

1. Vooreerst voorzien de protocollen dat derdenbeslag zoals loonbeslag ondanks de registratie gewoon 

verder zal doorlopen. En wanneer de verkoopdag al bepaald is, kan uitvoerend roerend beslag ook 

gewoon doorgaan. Een registratie in het CPC biedt daarvoor sowieso geen oplossing. 

2. Wat grondig nalezen van de protocollen verder aan het licht brengt op dit vlak, is dat een individuele 

schuldeiser er per dossier voor kan kiezen ‘toch’ niet akkoord te gaan met de werkwijze van het 

platform, door ‘a la tête du client’ niet akkoord te gaan met opladen van een invorderingsdossier. In 

de ‘handleiding’ lezen we op pagina 9 het volgende:  

“Gerechtsdeurwaarders – selecteer uw zaak: 

• Ik wil mijn dossiers opladen 

• Ik heb dossiers maar opdrachtgever wenst niet dat ik deze doorstuur 

• Ik heb geen dossiers 

• Ik heb het protocol niet ondertekend en weiger mee te werken 

• Ik heb het protocol niet ondertekend en weiger mee te werken voor dit dossier” 

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/default/files/inline-files/20210831%20Protocol%20CPC%20-%20OCMW%20%28nl%20-%20getekend%29.pdf
https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/default/files/inline-files/20210909%20Handleiding%20CPC.pdf
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Voor alle duidelijkheid: de eerste drie antwoordmogelijkheden zijn bedoeld voor gerechtsdeurwaar-

ders die een protocol met de NKGB over het gebruik van het CPC hebben ondertekend. Zo komt na-

tuurlijk de opzet van dit platform (nog) ernstig(er) in het gedrang en zal dit systeem nog minder 

‘algemeen en op onpersoonlijke en objectieve wijze’ worden toegepast, zelfs niet door gerechtsdeur-

waarders die aan CPC structureel participeren (zie ook eerder punt 4.3).  

Immers, wanneer een schuldeiser weigert zijn dossier door te sturen naar het CPC dan; 

- verbindt hij zich niet om twee (maximaal drie) maanden de invordering op te schorten; 

- verbindt hij zich niet om ‘automatisch’ het afbetaalvoorstel van het OCMW te aanvaarden; 

- zullen er in geval van deelbetalingen wel innings- en kwijtingsrechten worden aangerekend; 

- en moet de verdere communicatie tussen het OCMW en de betrokken gerechtsdeurwaarder voor de 

vordering van zo’n weigerende schuldeiser buitenom het CPC gebeuren.  

 

Ook een aantal principes uit GDPR-regelgeving kan hierdoor niet gerespecteerd zijn. In het advies 

van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het NBCP stond ook dit: “Volgens artikel 5.1.b) AVG kan 

de verwerking van persoonsgegevens enkel uitgevoerd worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk om-

schreven en gerechtvaardigde doeleinden. Artikel 11, § 1, eerste lid, van het voorstel omschrijft het 

doeleinde van het platform als de natuurlijke personen die zich in een situatie van kennelijk overma-

tige schuldenlast bevinden te beschermen tegen hun schuldeisers in afwachting van de gepaste schuld-

hulpverlening. Waaruit die bescherming tegen de schuldeisers concreet bestaat wordt noch in artikel 

11 van het voorstel noch in enig ander artikel van het voorstel gepreciseerd. De memorie van toelich-

ting brengt evenmin verheldering. Er is evenmin een link voorzien met de regeling vermeld door het 

nieuwe artikel 1390ocities Gerechtelijk Wetboek. Bij gebrek aan specifieke beschermingsmaatregelen 

tegen schuldeisers voor personen die zich op het platform registreren, zal de verwerking van per-

soonsgegevens die door het platform gebeurt, niet leiden tot de realisatie van het geformuleerde 

doeleinde, wat de verwerking problematisch maakt vanuit proportionaliteitsperspectief.” Het CPC, 

zonder wettelijke basis, heeft eenzelfde probleem met dit proportionaliteitsbeginsel. In de proto-

collen wordt weliswaar meer ‘specifiek’ bepaald wat de ‘bescherming’ inhoudt, of beter, kan inhou-

den, maar deze is dus zeker niet gegarandeerd.  

 

3. Idealiter wordt een (globaal) afbetalingsplan opgesteld om de schulden terug te betalen. Maar een 

OCMW kan ook melden dat er sprake is van tijdelijke tot zelfs definitieve/onherroepelijke insolvabi-

liteit. Evenwel wordt dat niet expliciet vermeld in het protocol dat de OCMW’s moeten ondertekenen. 

Het protocol met de gerechtsdeurwaarders bepaalt niets (bindends) over wat dan de gevolgen moeten 

zijn. De kwestie komt enkel als volgt aan bod in de ‘handleiding’: “Indien het OCMW en/of de gerechts-

deurwaarder tot de conclusie komt/komen dat de persoon in kwestie onherroepelijk insolvabel is en 

geen enkele mogelijkheid tot afbetalen heeft, zal de gerechtsdeurwaarder zijn dossier afsluiten en zal 

het OCMW een andere vorm van hulpverlening verderzetten (zoals begeleiding bij huisvesting). Indien 

het gaat om een tijdelijke insolvabiliteit houdt het OCMW de gerechtsdeurwaarders op de hoogte van 

het verloop van de begeleiding.” Is deze bescherming gegarandeerd? Kan een schuldeiser, die eerder 

akkoord ging met het opladen van zijn invorderingsdossier in het CPC en die zo de werkwijze van dit 

platform aanvaardde, dan echt geen verdere (gerechtelijke) invorderingsmaatregelen nemen? Of toch 

zolang deze als klant in het CPC geregistreerd blijft? 

5.5. Het CPC geeft aanleiding tot nog meer vragen 

Tot slot nog enkele bijkomende bedenkingen ten gevolge van (onduidelijk) bepalingen in de algemene 

voorwaarden, de handleiding en/of de protocollen die de gerechtsdeurwaarder resp. de OCMW’s zouden 

moeten ondertekenen. 

 

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/default/files/inline-files/20210909%20Handleiding%20CPC.pdf
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1. Volgens artikel 3 van de ‘algemene voorwaarden’ heeft een ‘geregistreerde’ gerechtsdeurwaarder een 

‘consultatierecht’: “De geregistreerde gerechtsdeurwaarder heeft bijkomend het recht om het plat-

form te raadplegen om na te kunnen gaan of een schuldenaar waartegen hij dient in te vorderen, 

geregistreerd staat als klant en aldus te weten te komen dat deze persoon zich in een toestand van 

kennelijk overmatige schuldenlast bevindt (consultatierecht).” Deze gerechtsdeurwaarder kan zo, voor 

hij of zij een (minnelijk of gerechtelijk) invorderingsdossier opstart, checken of iemand via een OCMW 

in het platform geregistreerd is (en dit melden aan de opdracht gevende schuldeiser, om vervolgens te 

beslissen de invordering nog niet op te starten dan wel geen dossiers op te laden). Het platform zal dus 

niet alleen dienen voor communicatie met OCMW’s maar zal ook nuttig zijn in het kader van een 

solvabiliteitsonderzoek door een gerechtsdeurwaarder. Wanneer na deze consultatie geen schulddos-

sier wordt opgeladen in het CPC, zal de schuldenaar of OCMW dit op eerste zicht overigens ook niet 

zomaar te weten kunnen komen. Je kan je daarbij verder afvragen of dit consultatierecht (bij elk 

gebruik ervan) ‘proportioneel’ is ten aanzien van het doel van CPC en zelfs of dit nog binnen de 

vooropgestelde doeleinden van het CPC valt, wat ook een GDPR-vereiste is (zie ook eerder). 

 

2. Een voordeel van het gebruik van het CPC is dat geen innings- en kwijtingsrechten meer aangerekend 

worden, na registratie en zolang het plan loopt en nageleefd wordt. In het ‘protocol voor de gerechts-

deurwaarders’ lezen we: “Gerechtskosten: de kosten voor de tussenkomst van de geregistreerde of 

participerende gerechtsdeurwaarder (gelijk te stellen met een fase van schuldbemiddeling cf. art. 519, 

§2, 10° Ger.W.). Het gaat dus om de uitoefening van een buitengerechtelijke taak waarbij het wettelijk 

tarief niet geldt. Artikel 8 van het koninklijk besluit van 30 november 1976 is niet van toepassing, met 

als gevolg dat geen innings- of kwijtingsrechten kunnen worden gerekend in geval van deelbetalingen 

ter uitvoering van het plan.” Met andere woorden: er worden geen innings- en kwijtingsrechten aange-

rekend wanneer een gerechtsdeurwaarder een afbetaalplan aanvaardt via het CPC omdat hij dan niet 

langer optreedt als ‘gerechtelijk invorderaar’ (waarbij het genoemde KB van 1976 van toepassing is en 

innings- en kwijtingsrechten verplicht moeten worden aangerekend) maar als ‘minnelijk schuldbemid-

delaar’ (waardoor dat KB van 1976 niet van toepassing is).   

Op zich is het natuurlijk toe te juichen dat desgevallend geen bijkomende innings- en kwijtingsrechten 

worden aangerekend. Maar deze juridische redenering is merkwaardig te noemen, in de zin dat ze dan 

ook toegepast kan/moet worden wanneer een OCMW aan schuldbemiddeling doet als oplossing voor 

iemands totale schuldenlast zonder dat gebruik gemaakt wordt van het CPC. Immers, hoe kan men 

verantwoorden dat de betrokken gerechtsdeurwaarder zonder gebruik van het CPC zou optreden als 

‘gerechtelijk invorderaar’ en met gebruik van het CPC als ‘minnelijk schuldbemiddelaar’ terwijl in beide 

gevallen het OCMW in feite de schuldbemiddeling op zich neemt (opmaak financiële inventaris, budget-

plan, schuldenplan, onderhandelen over de terugbetaling van de schulden…) en de gerechtsdeurwaarder 

hoogstens bemiddelt met zijn opdrachtgever om het voorgestelde afbetaalvoorstel voor ‘hun’ schuld te 

aanvaarden? 

6. HOE DEZELFDE DOELSTELLINGEN DAN WEL BEREIKEN? 

6.1. Een ander of beter digitaal platform? 

De idee van verdere ‘digitalisering’ en het gebruik van ‘apps’, ‘verbonden software’ enz. ook binnen de 

schuldhulpverlening en bemiddeling, en -invordering, is uiteraard geen probleem. Zoals vermeld maken 

OCMW’s en andere instellingen erkend voor schuldbemiddeling gebruik van op maat gemaakte software 

voor het beheer ook van hun hulpverleningsdossiers, om de cijfermatige aspecten zoveel als mogelijk te 

automatiseren, om (zeker in tijden van COVID) digitaal met hun cliënten te communiceren enz. De kritische 

analyse in deze nota gaat niet over een ‘weerstand’ tegen ‘modernisering’. 

 

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/default/files/inline-files/20210831%20Algemene%20voorwaarden%20CPC.pdf
https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/default/files/inline-files/20210831%20Toetredingsovereenkomst%20CPC%20voor%20GDW.pdf
https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sites/default/files/inline-files/20210831%20Toetredingsovereenkomst%20CPC%20voor%20GDW.pdf
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Een ‘nieuw digitaal platform’ (voor minnelijke schuldbemiddeling) is en mag evenwel geen doel op zich 

zijn, zeker niet wanneer er andere meer doeltreffende mogelijkheden zijn: het wetgevend kader (voor 

iedereen gelijk) voor de aanpak van de schuldenproblematiek bij particulieren hervormen, en op het vlak 

van digitalisering eerder inzetten op de optimalisatie van bestaande (door de wet al geregelde) relevante 

databanken en platformen (zie volgende punt). 

Zou er ter zake een nieuw platform/digitaal systeem ‘moeten’ komen, zie dan deze terechte bemerking 

van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het NBCP dat door de NKGB beheerd zou worden: “Gelet op 

de sturende rol die aan de OCMW’s wordt toebedeeld bij de begeleiding en organisatie van de afbouw van 

de schulden, lijkt het gepaster dat, voor zover er een platform moet worden opgericht, dit platform 

in de schoot van de OCMW’s wordt gecreëerd.”  

Inderdaad (en nog los van de problemen met het CPC zelf: als het over dergelijke databanken en platformen 

gaat is het logischer dat diegene die (voornamelijk) ‘aan het stuur’ staat enig initiatiefrecht heeft en een 

belangrijke wettelijke rol (en financiering) krijgt. Als het over ‘minnelijke schuldbemiddeling’ gaat, zijn 

dat inderdaad de OCMW’s, en bij uitbreiding ook de private organisaties die aan schuldbemiddeling mogen 

doen zoals de CAW’s en de anderen die de door het WER verboden schuldbemiddeling (structureel) aanbie-

den en mogen aanbieden. 

In die lijn is het even ‘logisch' dat de NKGB de centrale rol heeft en opneemt bij het Centraal Bestand 

Beslagberichten, en de advocatuur bij het Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen. De rol van de 

NKGB is alleszins niet ‘centraal’ te noemen als het over ‘minnelijke schuldbemiddeling’ gaat, te meer 

daar deze beroepsgroep ook de belangen verdedigt van gerechtsdeurwaarders met betrekking tot hun in-

vorderingsactiviteiten (ook ten aanzien van personen met schuldoverlast).  

Daarmee is overigens en voor alle duidelijkheid niet gezegd dat de OCMW’s vragende partij zijn vandaag 

(zonder nieuw wettelijk kader) dergelijk ‘platform/register minnelijke schuldbemiddeling’ vorm te geven.  

 

Daarbij nog deze opmerking: een ‘platform’ voor communicatie en bemiddeling is één ding, een ‘schulden-

databank’ een ander. Zo’n communicatieplatform, met wettelijke basis, is misschien niet per se een slecht 

idee (gekoppeld aan bestaande wettelijke verankerde databanken). Maar het weze duidelijk dat dit iets 

heel anders is dan een mogelijk pleidooi voor het oprichten van een ‘schuldencentrale’ waarin alle schulden 

van een consument zouden terug te vinden zijn, bv. ook alle schulden die minnelijk ingevorderd worden 

(na opeisbaarheid van de schuld, door schuldeisers zelf hetzij door een incassokantoor, advocaat of ge-

rechtsdeurwaarder). Om verschillende redenen, waarop we in deze nota niet zullen ingaan, is dit een prin-

cipieel af te wijzen idee.  

6.2. Welke andere middelen kunnen dezelfde doelstellingen bereiken? 

In de lijn met de opmerkingen hierboven, lezen we In het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit 

over het NBCP: “Zoals hierna wordt toegelicht is het voorgestelde bemiddelings- en communicatieplatform 

vanuit AVG-standpunt op meerdere punten problematisch. De vraag kan gesteld worden of het, vooraleer 

een nieuwe verwerking van persoonsgegevens op te zetten, niet nuttig zou zijn om het initiatief te her-

bekijken rekening houdend met reeds bestaande maatregelen zoals bijvoorbeeld de reglementair omka-

derde schuldbemiddeling en de informatie die momenteel m.b.t. personen met schulden beschikbaar is.” 

Een zeer terechte opmerking! Hierna bespreken we dan ook in de volgende punten enkele mogelijkheden 

op dit vlak. 

 

6.2.1. VERGEMAKKELIJK HET (SNELLER) VERKRIJGEN VAN EEN OVERZICHT OP ‘ALLE’ 

SCHULDEN VIA BESTAANDE RELEVANTE WETTELIJK VERANKERDE DATABANKEN 

Bij de voorstelling van het CPC stelt de NKGB dat OCMW’s vandaag moeite hebben om de totale schuldenlast 

van een hulpvrager (snel) in kaart te krijgen, en dat dat het CPC dit proces kan vergemakkelijken en ver-

snellen. Eerder hebben we hier al besproken dat dat in de praktijk niet het grootste probleem is voor 
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OCMW’s en andere instellingen erkend voor schuldbemiddeling. Op het vlak van databanken zijn er wel 

evoluties gaande. 

 

Zo kan men met de smartphone of een computer, en de itsme-app, vandaag als burger ‘onmiddellijk’ en 

‘binnen enkele minuten’ zijn gegevens raadplegen in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) 

die beheerd wordt door de Nationale Bank van België. Het gaat over informatie van bepaalde consumen-

tenkredieten die iemands naam zijn geregistreerd: welke contracten ter zake en voor welk bedrag die 

kredieten (maximaal) zijn aangegaan (positieve centrale) en of er sprake is van een wanbetaling/opeisbaar 

gesteld krediet (negatieve centrale, in de volksmond bekend als ‘de zwarte lijst’).  

 

De burger kan ook de informatie raadplegen die over hem is opgenomen in het CBB. Via de website van de 

NKDW en een beveiligd ‘aanmeldformulier’ kan hij, na opladen van een bestand met de recto en verso kant 

van zijn identiteitskaart, dit aanvragen. De andere mogelijkheid tot aanvragen is een schriftelijk, gedag-

tekend en ondertekend verzoek per brief, vergezeld van een recto-verso kopie van de identiteitskaart. Dit 

zou ‘versneld’ kunnen worden door toegang tot deze gegevens in het CBB te verlenen via de Itsme-app.  

 

In het kader van schuldbemiddeling en andere hulpverlening kan de schuldenaar/hulpvrager die uit het CKP 

en CBB verkregen informatie dan natuurlijk delen met en zelfs overhandigen aan zijn schuldbemiddelaar 

of hulpverlener (via een papieren of digitaal bestand) (wetende dat dit ‘vertrouwelijk’ zal behandeld wor-

den en in principe gedekt is door het beroepsgeheim). Er kan overwogen worden om bij wet te voorzien 

dat onder bepaalde voorwaarden schuldbemiddelaars en hulpverleners in de uitoefening van ‘minne-

lijke schuldbemiddeling’ (tijdens de intake- of onderzoeksfase) direct toegang krijgen tot deze twee 

bestaande databanken (met instemming van de hulpvrager).  

 

Naast het CKP en het CBB dacht de Gegevensbeschermingsautoriteit o.a. ook aan deze reeds bestaande 

databanken die ter zake dienend kunnen zijn: 

• het centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitke-

ring (bij de FOD Justitie) 

• het bestand van niet-gereglementeerde registraties (bij de Nationale Bank van België)  

• het centraal register collectieve schuldenregeling (bij de balies van advocaten). 

In die lijn kan ook gedacht worden aan (vlottere) toegang tot (informatie in) andere databanken om de 

schulden en betrokken schuldeisers in kaart te krijgen en/of om de vermogenstoestand van de hulpvrager 

sneller en beter te beoordelen: 

• het bestand van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) 

• het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) 

• de KSZ enz. 

Telkens natuurlijk duidelijk en precies wettelijk omkaderd, wanneer niet de burger zelf deze informatie 

opvraagt, en een directe toegang wordt verleend aan een schuldbemiddelaar of hulpverlener. 

 

Tot slot hierbij nog deze bemerking: enige ‘vertraging’ in de opbouw van een schuldbemiddelingsdossier 

wordt al eens veroorzaakt doordat schuldeisers talmen met op vraag van de schuldbemiddelaar of hulpver-

lener een gedetailleerde afrekening van de stand van de schuld door te geven en/of met hiervan de nodige 

bewijsstukken te overhandigen. Niet de ‘identificatie’ van de schuldeisers is dan het voorname ‘probleem’, 

wel een gebrek aan een loyale samenwerking door die schuldeiser of diens aangestelde invorderaar in het 

opgestarte schuldhulpverleningsproces. Bij een hervorming van de minnelijke schuldbemiddeling (zie vol-

gende punt) moet daar ook aandacht voor zijn. Bijvoorbeeld door zoals voorzien in de werkwijze van het 

CPC de betrokken schuldeisers en invorderaars te verplichten een volledige ‘aangifte van schuldvordering’ 

met overhandiging van ‘stavingstukken’ te doen binnen een termijn van 15 dagen.  
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6.2.2. MAAK MINNELIJKE SCHULDBEMIDDELING BIJ WET SLAGKRACHTIGER  

Het CPC is bedoeld voor situaties waarin de CSR niet passend of mogelijk is, en gaat zoals gezegd in se over 

‘minnelijke of buitengerechtelijke schuldbemiddeling’ en de samenwerking tussen OCMW’s en gerechts-

deurwaarders binnen dit proces. In de lijn van wat schuldhulpverleners ook wensen, kan het CPC ook aan-

leiding geven tot een ‘slagkrachtigere’ schuldhulpverlening: opschorting van de invordering (van drie maan-

den) waardoor het OCMW de nodige tijd krijgt om het grondig onderzoek te doen naar realistische afbe-

taalvoorstellen (en andere nodige hulpverlening), afbetaalvoorstellen die bovendien automatisch zullen 

worden aanvaard enz.  

 

Het gebruik en de werking van dit CPC is volgens ons evenwel problematisch. Nog los van de juridische en 

praktische bezwaren die aan bod kwamen in deze nota, menen we zoals de Gegevensbeschermingsauto-

riteit dat er gekeken moet worden naar een hervorming van de ‘reglementaire omkadering’ van schuld-

bemiddeling. In de lijn van wat de Raad van State stelde, ontstaat zo een vernieuwd/nieuw systeem dat 

‘algemeen en op onpersoonlijke en objectieve wijze’ wordt toegepast. 

 

Hierbij zijn twee pistes in overweging te nemen (die naast elkaar zouden kunnen bestaan):  

 

1. Geef de minnelijke schuldbemiddelaars zoals de instellingen erkend voor schuldbemiddeling nieuwe 

wettelijke instrumenten om de (bestaande) minnelijke schuldbemiddeling te laten slagen. 

Maak het vooreerst wettelijk mogelijk dat instellingen erkend voor schuldbemiddeling en andere actoren 

die aan minnelijke schuldbemiddeling mogen doen zoals advocaten en ook gerechtsdeurwaarders, een 

‘bericht van schuldbemiddeling’ kunnen aanmaken in het CBB. 

Bepaal daarbij in de wet dat dit een opschorting van de invordering (voor drie maanden — eenmaal 

verlengbaar) tot gevolg heeft ten aanzien van alle schuldeisers (niet enkel schuldeisers die willen par-

ticiperen zoals bij het CPC). 

Maak het daarnaast ook mogelijk (als ‘stok achter de deur’ waardoor deze hopelijk niet vaak moet 

worden gebruikt) dat gefundeerde en onderbouwde afbetaalvoorstellen door een rechter ‘opgelegd’ 

kunnen worden aan weigerende schuldeisers (niet enkel schuldeisers die willen participeren zoals bij 

het CPC), wanneer dit voorstel de volledige terugbetaling van de schuld (binnen de vijf jaar) voorziet. 

Bepaal dan ook nader bij wet onder welke voorwaarden een persoon of organisatie mag optreden als 

‘minnelijke schuldbemiddelaar’ en wat de ‘minimale stappen’ zijn die deze bemiddelaar, en de schul-

denaar, moet ondernemen in het kader van de ‘minnelijke schuldbemiddeling’ om daarvan gebruik te 

kunnen maken. 

 

2. Voer een nieuwe gerechtelijke procedure ‘CSR-light’ in of hervorm de bestaande CSR en maak ze ook 

toegankelijk voor minder zware schuldendossiers, met dan ook minder verregaande gevolgen voor de 

schuldenaar 

Voorzie bij wet in een nieuwe procedure die dezelfde bescherming biedt tegen alle schuldeisers (niet 

enkel schuldeisers die willen participeren zoals bij het CPC) zoals bij een CSR. De betrokken persoon 

verliest daarbij evenwel niet per se het beheer over zijn vermogen. De opzet is (binnen de vijf jaar) alle 

gegronde schulden terug te betalen (in hoofdsom). Daardoor kan de eigenlijke (huidige) CSR vermeden 

worden. Zie in dit verband bijvoorbeeld ook het wetsvoorstel van de OVB over schuldcoaching en het 

voorstel van Beweging.net/MyTrustO over schuldcentralisatie en betaalbegeleiding.  

Of dus: integreer een dergelijk traject met dezelfde gevolgen binnen de huidige CSR door bijvoorbeeld 

in die regelgeving een hoofdstuk ‘minnelijke aanzuiveringsregeling zonder kwijtschelding’ in te voeren. 

6.2.3. ZOEK OOK BIJ WET EEN OPLOSSING VOOR DE ‘INSOLVABELE’ CONSUMENT 

Binnen de werking van het CPC was er ook aandacht voor de persoon die ‘tijdelijk’ of zelfs ‘onherroepelijk’ 

insolvabel is. Op zich heel terecht; in de praktijk doen zich nu eenmaal ook situaties voor waarbij er, ook 

na grondige analyse van de financiële en persoonlijke situatie, tijdelijk of eerder definitief sprake is van 



 

Het nationaal communicatieplatform voor gerechtsdeurwaarders en OCMW’s (en CAW’s): de doelstelling is 

nobel, de middelen niet — NOTA 2021.12.17 

19 / 20 

 

een onmogelijkheid om ruimte te voorzien voor schuldaflossing. Ook voor deze situaties dringt een wettelijk 

ingrijpen zich op. Enkele mogelijkheden: 

1. Voorzie bij wet dat gerechtsdeurwaarders desgevallend een ‘pv van kennelijke onmogelijkheid ten-

uitvoerlegging’ moeten opmaken en/of dat ze op vraag van een OCMW (of andere minnelijke schuldbe-

middelaar) een ‘pv van insolvabele consument’ opmaken en registreren in het CBB. Bepaal dat daar-

door (tijdelijk) geen stappen ter gerechtelijke invordering van de schuld kunnen worden ondernomen. 

Zie in dat verband ook artikel 10 van het besproken wetsvoorstel dat ook het NBCP wou invoeren. Ga-

randeer met het eerst vernoemde pv ook het recht op menswaardig bestaan van personen die (nog) geen 

beroep doen op bepaalde schuldenremedies, schuldbemiddelaars of administratieve of gerechtelijke 

procedures ter zake 

 

2. Leg geen (herhaaldelijk) ‘onhumaan’ beslag’ wanneer de waarde van de goederen de kosten van een 

openbare verkoop niet kunnen rechtvaardigen. Verplicht bij wet dat de gerechtsdeurwaarders dan het 

(bestaande) pv-niet bevinding opmaken (ongeacht de wensen ter zake van de opdrachtgevende 

schuldeiser), en verbind daaraan wettelijke gevolgen: geen nieuw beslag voor een beperkte periode, en 

geen aanrekening van kosten bij de schuldenaar voor een later beslag dat tot dezelfde conclusie leidt.  

Garandeer zo ook het recht op menswaardig bestaan van personen die (nog) geen beroep doen op 

bepaalde schuldenremedies, schuldbemiddelaars of administratieve of gerechtelijke procedures ter 

zake. 

 

3. Verplicht (een nieuwe vorm van) ‘eengemaakt beslag’ (zonder toepassing voorrechten e.d. want geen 

tegeldemaking) wanneer er:  

- geen inkomen vatbaar voor beslag is  

- en er geen (on)roerende goederen van die waarde zijn dat ze de kosten van een openbare verkoop 

ervan kunnen vergoeden,  

- en er ‘toch’ een (eerste) afbetaalplan wordt afgesproken met een gerechtsdeurwaarder met uitvoer-

bare titel.  

Verplicht elke andere schuldeiser met uitvoerbare titel die zich later aanbiedt om te participeren in die 

ene afbetaling. Deze eerste afbetaling zorgt er immers al voor dat de betrokkene minder overhoudt van 

zijn maandelijks inkomen dan wat volgens de beslaggrenzen geacht noodzakelijk is om menswaardig te 

leven.  

 

4. Herbekijk en hervorm het hoofdstuk over de ‘totale kwijtschelding van schulden’ binnen de regelge-

ving over de CSR. Leg (versoepelde) criteria vast voor de arbeidsrechtbanken zodat zij dit uniform toe-

passen en zodat de ruimte voor discretionaire beslissingen op dit vlak minder groot wordt. 

7. WAT KUNNEN WE VERDER SAMEN DOEN? 

Het CPC richt zich heel specifiek op een samenwerkingsmodel tussen gerechtsdeurwaarders en OCMW’s (en 

CAW’s) met betrekking tot personen met overmatige schuldenlast. Dat is zeker lovenswaardig, net als de 

doeleinden die worden nagestreefd. Het ingezette middel is evenwel volgens ons problematisch. 

 

We streven duidelijk dezelfde doeleinden na, en met name ook een betere samenwerking op het terrein 

tussen gerechtsdeurwaarders en OCMW’s en erkende instellingen voor schuldbemiddeling. Dit gaat in grote 

mate over respect voor elkaars werk en goede, ook wettelijk geregelde, afspraken en duidelijke com-

municatie.  
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De EISB moeten enerzijds de tijd krijgen om een dossier op te starten en passende (schuld)hulp aan te 

bieden. Gerechtsdeurwaarders zouden hun conclusies in vertrouwen moeten respecteren wanneer na gron-

dig onderzoek een concreet afbetaalplan, haalbaar voor de cliënt, wordt voorgesteld.  

Omgekeerd betekent dit o.m. dat de EISB de betrokken gerechtsdeurwaarders op de hoogte houdt minstens 

wanneer het dossiers wordt stopgezet. En dat een OCMW of CAW bij aanvang van een dossier duidelijk 

maakt of het wel degelijk over ‘schuldbemiddeling’ gaat met de daarbij veronderstelde (minimale) stappen 

die zullen worden ondernomen om tot een afbetaalvoorstel te komen. 

 

Laten we hierover verder in dialoog treden. Deze verdere dialoog (in het parlement of bi- of multilate-

raal) moet waar nodig ook de andere relevante actoren betrekken: andere (minnelijke) invorderaars 

zoals incassokantoren en advocaten, de (grote) schuldeisers zelf in onze samenleving, de overheidsorganen 

en -bedrijven die (en masse) schulden bij particulieren invorderen, en andere ‘minnelijke schuldbemidde-

laars’ zoals advocaten en bepaalde gerechtsdeurwaarderskantoren die deze rol opnemen in een CSR maar 

ook daarbuiten bij minnelijke schuldbemiddeling.  

 

Als het over humanere invordering en slagkrachtigere schuldremedies gaat, komt er nog veel meer ‘op 

tafel’ te liggen. Dan moeten we o.a. ook spreken over: 

• het actualiseren van de lijst van de niet-beslagbare roerende goederen, 

• het beperken en vereenvoudigen van de tarieven van de gerechtelijke invorderingsmaatregelen en voor-

afgaande gerechtskosten,  

• de bijsturing van de wet op minnelijke invordering van consumentenschulden,  

• de hervorming van de collectieve schuldenregeling en de uitrol van het centraal register collectieve 

schuldenregeling 

• de onwenselijkheid van een IOS-B2C procedure in de huidige stand van wetgeving 

• de wenselijkheid en inhoud van charters over ethisch invorderen (als aanvulling op wetgeving) 

• de positie van de schuldenaar met schuldoverlast die (nog) geen beroep doet op hulpverlening of schuld-

bemiddeling en de preventie van schuldoverlast 

• de preventie van schuldoverlast bij particulieren  

 

De tijd hiervoor is rijp. Laten we hiermee samen verder aan de slag gaan! 
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