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VERZOEKSCHRIFT TOT HET VERKRIJGEN VAN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING 

ART. 1675/4 GER.W. 

 
 
Aan de voorzitter bij de Arbeidsrechtbank … 
 
 

EERSTE VERZOEKER 

 
Naam  

Voornamen  

Geboorteplaats / - datum  

Rijksregisternummer  

Burgerlijke stand (*)  

Huwelijksstelsel  
(met of zonder huwelijkscontract)  

 

Adres  

GSM  

Verblijfplaats  
(indien anders dan woonplaats) 

 

Mutualiteit  

Vakbond  

E-mail  

 
(*) getrouwd, echtgescheiden, weduwe - weduwnaar, feitelijk gescheiden, alleenstaande, 
samenwonende  

 bij te voegen documenten :  huwelijkscontract, vonnis echtscheiding, kopie 
identiteitskaart 

 
 

TWEEDE VERZOEKER 

(ENKEL INDIEN PARTNER OOK COLLECTIEVE SCHULDENREGELING AANVRAAGT)  

 
Naam  

Voornamen  

Geboorteplaats / - datum  

Rijksregisternummer  

Burgerlijke stand (*)  

Huwelijksstelsel   

Adres  
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GSM  

Verblijfplaats  
(indien anders dan woonplaats) 

 

Mutualiteit  

Vakbond  

E-mail  

 
 

GEGEVENS NIET VERZOEKENDE ECHTGENOOT OF WETTELIJK SAMENWONENDE PARTNER 

 

Naam  

Voornaam  

Geboorteplaats / - datum   

Burgerlijke stand  

Huwelijksstelsel  

Adres  

Verblijfplaats  
(indien anders dan woonplaats) 

 

 
 bij te voegen document : “attest samenstelling van het gezin” – op te vragen bij uw 

gemeente 
 
 

WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER/ BEWINDVOERDER 

Indien deze personen een wettelijke vertegenwoordiger hebben (bv. een bewindvoerder) dient deze 
laatste ook opgenomen te worden in het verzoekschrift. 
 
 bij te voegen document : beschikking van de vrederechter tot aanstelling van de 

bewindvoerder 
 

Meester of aangestelde  

Adres   

Telefoon  

E-mail  
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ADVOCAAT VAN VERZOEKER(S) 

 

Meester   

Met kantoor te   

Telefoon  

E-mail  

 
 

INWONENDE MINDERJARIGE KINDEREN EN/OF ANDERE MEDEBEWONERS 

 

Naam Voornaam Beroep/studies Relatie tot verzoeker(s) 

    

    

    

    

    

 
 

VERKLARINGEN VAN VERZOEKER(S)  

 
Verzoeker verklaart op zijn/haar erewoord dat:  

 hij/zij nooit ondernemer was of al minstens 6 maanden geen ondernemer meer is (zie art. 

1675/2 Ger.W.):  

 datum schrapping van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen:  

 datum van afsluiten van het faillissement:  

 stukken toevoegen die schrapping en afsluiting bewijzen  

 hij/zij niet kennelijk zijn/haar onvermogen heeft bewerkstelligd 

 hij/zij nog niet eerder werd toegelaten tot de collectieve schuldenregeling  

 indien dit wel het geval is, dient u de beschikking of het vonnis waarbij de 

procedure werd beëindigd bij te brengen 

 hij/zij nog niet eerder werd toegelaten tot de collectieve schuldenregeling (indien dit wel het 

geval is, dient u de beschikking of het vonnis waarbij de procedure werd beëindigd bij te 

brengen) 

 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 volgende gevolgen van een eventuele 

collectieve schuldenregeling:  
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 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: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 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 

wanneer hij/zij ook tot de procedure van collectieve schuldenregeling wenst toegelaten te worden. 

 
De verzoeker licht hierna de redenen toe waarom hij/zij niet in staat is om, op duurzame wijze, zijn 
opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen: 
Klik hier als u tekst wilt invoeren.  
 
 

VERZOEKER(S) STELT VOOR ALS SCHULDBEMIDDELAAR (NIET VERPLICHT IN TE VULLEN)  

 

Naam  

Voornaam  

Adres  

Telefoon  

E-mail  

Reden waarom deze schuldbemiddelaar 
wordt gevraagd: 

 

 
 

STAAT VAN HET ACTIEF VAN VERZOEKER(S) EN MEDEBEWONERS 

1. ONROERENDE GOEDEREN: 

Ligging  

Beschrijving volgens notariële akte  

Behorend tot het vermogen van 
(eigen – gemeenschappelijk – in 
onverdeeldheid) 

 

Eigenaars  

Datum van de notariële akte en naam 
notaris 

 

Aankoopprijs  

Financiering  
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2. ROERENDE GOEDEREN (O.A. BESCHEIDEN HUISRAAD, INBOEDEL, VOERTUIGEN, 

BANKREKENING,…):  

(Lijst met opsomming van de roerende goederen, inschrijvingsbewijs voertuig(en) toevoegen) 
 

Saldo bankrekening met nummer  

Saldo postchequerekening met nummer  

Spaarboekje  

Levensverzekering  

 
 

3. LIJST VAN DE GOEDEREN DIE VERVREEMD WERDEN IN DE ZES MAANDEN 

VOORAFGAAND AAN DE NEERLEGGING VAN DIT VERZOEKSCHRIFT, MET 

VERMELDING VAN DE VERKOOPPRIJS: 

(Lijst met vervreemde goederen toevoegen aan verzoekschrift) 
 
 

4. PERSONEN DIE GELD VERSCHULDIGD ZIJN AAN VERZOEKER(S): 

 

Naam Voornaam Reden/bewijsstuk Bedrag 

    

    

    

    

 
 

5. INKOMEN VAN DE VERZOEKER(S) EN MEDEBEWONERS: 

 
Gelieve alle maandelijkse inkomsten te vermelden: loon of wedde, dertiende maand, vakantiegeld, 
gemiddeld inkomen als zelfstandige, pensioen, groeipakket (vroegere kindergeld), werklozensteun, 
invaliditeitsuitkering, bestaansminimum, OCMW-steun, onderhoudsgeld en ook door wie (volledige 
naam en adres) deze verschuldigd zijn. 
 
(Bewijsstukken bij dit verzoekschrift te voegen: loonfiche van de laatste maand, bewijsstukken van 
inkomsten als zelfstandige, laatste aanslagbiljet personenbelasting, kopie van het vonnis waarbij 
desgevallend onderhoudsgeld wordt bepaald). 
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Eerste verzoeker: 
 

 Naam  Adres  Nettobedrag Bewijsstuk nr. 

Loon of pensioen 
of uitkering 
 

    

Eindejaarspremie 
 

    

Vakantiegeld 
 

    

Inkomsten als 
zelfstandige 
 

    

Onderhoudsgeld  
 

    

Groeipakket 
(kindergeld) 
 

    

Andere inkomsten 
 

    

 
Tweede verzoeker of medebewoner(s): 
 

 Naam Adres  Nettobedrag Bewijsstuk nr. 

Loon of pensioen 
of uitkering 
 

    

Eindejaarspremie 
 

    

Vakantiegeld 
 

    

Inkomsten als 
zelfstandige 
 

    

Onderhoudsgeld  
 

    

Groeipakket 
(kindergeld) 
 

    

Andere inkomsten 
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STAAT VAN HET PASSIEF VAN VERZOEKER(S)  

 

WERKELIJKE UITGAVEN VAN VERZOEKER(S) (PER MAAND): 

 

Aard Maandelijks Bedrag Jaarlijks Bedrag Bewijsstuk nr. 

Huur    

Hypothecaire lening    

Onroerende voorheffing    

Eten en onderhoud    

Kledij    

Schoolkosten    

Schoolabonnement    

Vrije tijd    

Onderhoudsgeld    

Bijdrage aan vakbond    

Bijdrage aan mutualiteit    

Medische kosten    

Apothekerskosten    

Telefoon    

Verwarming    

Belastingen    

Huisvuilbelasting    

Verkeersbelasting    

Autoverzekering    

Benzine    

Verzekering lichamelijke ongevallen    

Vervoerskosten    

Brandverzekering    

Levensverzekering    

Tv- en internetabonnement    

Elektriciteit    

Gas    

Water    

TOTAAL:    
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SCHULDEISERS VAN DE VERZOEKER(S) 

 
 

Naam schuldeiser  

RRN of KBO (indien gekend)  

Volledig adres  

Referte  

Soort schuld  

Oorspronkelijk bedrag  

Huidig saldo  

Maandelijks verschuldigd 
bedrag 

 

Nummer bewijsstuk  

 

Naam schuldeiser  

RRN of KBO (indien gekend)  

Volledig adres  

Referte  

Soort schuld  

Oorspronkelijk bedrag  

Huidig saldo  

Maandelijks verschuldigd 
bedrag 

 

Nummer bewijsstuk  

  
 

Naam schuldeiser  

RRN of KBO (indien gekend)  

Volledig adres  

Referte  

Soort schuld  

Oorspronkelijk bedrag  

Huidig saldo  

Maandelijks verschuldigd 
bedrag 

 

Nummer bewijsstuk  

 

Naam schuldeiser  

RRN of KBO (indien gekend)  

Volledig adres  

Referte  

Soort schuld  

Oorspronkelijk bedrag  

Huidig saldo  

Maandelijks verschuldigd 
bedrag 

 

Nummer bewijsstuk  
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Naam schuldeiser  

RRN of KBO (indien gekend)  

Volledig adres  

Referte  

Soort schuld  

Oorspronkelijk bedrag  

Huidig saldo  

Maandelijks verschuldigd 
bedrag 

 

Nummer bewijsstuk  

  
 

 

Naam schuldeiser  

RRN of KBO (indien gekend)  

Volledig adres  

Referte  

Soort schuld  

Oorspronkelijk bedrag  

Huidig saldo  

Maandelijks verschuldigd 
bedrag 

 

Nummer bewijsstuk  

  

Naam schuldeiser  

RRN of KBO (indien gekend)  

Volledig adres  

Referte  

Soort schuld  

Oorspronkelijk bedrag  

Huidig saldo  

Maandelijks verschuldigd 
bedrag 

 

Nummer bewijsstuk  
 

 

Naam schuldeiser  

RRN of KBO (indien gekend)  

Volledig adres  

Referte  

Soort schuld  

Oorspronkelijk bedrag  

Huidig saldo  

Maandelijks verschuldigd 
bedrag 

 

Nummer bewijsstuk  
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SAMENVATTING 

 

Totale schuld in hoofdsom en intresten  

Totale schuld in hoofdsom  

 

Totale nog te betalen schuld in hoofdsom en intresten  

Totale nog te betalen schuld in hoofdsom  

 
 

PERSONEN DIE ZICH BORG HEBBEN GESTELD VOOR VERZOEKER(S) OF ZICH HOOFDELIJK MET 

VERZOEKER(S) HEBBEN VERBONDEN 

 

Naam borg  

Adres borg  

Schuld  

Bewijsstuk nr.  

 
 

BETWISTE SCHULDEN VAN DE VERZOEKER(S) MET OPGAVE VAN DE GRONDEN VAN 

BETWISTING EN VAN DE REEDS HANGENDE PROCEDURES 

 

Naam   

Rechtbank waar betwisting wordt behandeld  

Rolnummer  

Betwist bedrag  

Bewijsstuk nr.  

 
 

PROCEDURES MET BETREKKING TOT HET BEKOMEN VAN EEN UITSTEL TOT BETALING, TOT 

HET VERKRIJGEN VAN BETALINGSFACILITEITEN (ART. 1334 GER.W., ARTIKEL 1337BIS 

GER.W., ART. 59 WET HYPOTHECAIR KREDIET) EN/OF MINNELIJKE SCHIKKING INZAKE 

HYPOTHECAIR KREDIET 

 
Naam schuldeiser  

Aard van de schuld  

Gekregen per maand  
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Gevraagd  

Bewijsstuk nr.  

 
 

LOONSAFSTANDEN EN LOONSOVERDRACHTEN 

 

Naam schuldeiser  

Bedrag per maand  

Naam schuldeiser  

Oorspronkelijke som  

Bewijsstuk nr.  

 
 

ANDERE GERECHTELIJKE PROCEDURE(S) WAARIN VERZOEKER(S) BETROKKEN IS (ZIJN) 

 

Voorwerp procedure  

Rechtbank waar de zaak wordt behandeld  

Naam en adres advocaat  

Naam en adres advocaat tegenpartij  

Datum inleiding  

Rolnummer  

Bewijsstuk nr.  

Ik wens rechtsbijstand voor bovenvermelde 
procedure(s) 

☐ ja 

☐ neen 

 
 

ANDERE INLICHTINGEN 
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OM DEZE REDENEN 

 
Vraagt/vragen verzoeker(s) dat het huidig verzoek tot het bekomen van een collectieve 
schuldenregeling toelaatbaar wordt verklaard. 
 
Dat een schuldbemiddelaar aangesteld bij voorkeur Klik hier als u tekst wilt invoeren.  (naam). 
 
 
Opgesteld in dubbel exemplaar te Klik hier als u tekst wilt invoeren. op Klik hier als u een datum wilt invoeren.. 
 
De verzoeker(s) of de advocaat 
 
 
 
 
 
(Naam en handtekening) 

 
 
 
 
BIJLAGE :  
Een gedetailleerde inventaris van de voorgelegde bewijsstukken. Deze worden genummerd en in 
tweevoud neergelegd. 
 
 

NUTTIGE TIPS VOOR VERZOEKER(S) EN HUN ADVOCATEN 

 

 Let erop dat alle adressen volledig zijn. Geef de werkelijke schuldeisers op en niet de 
advocaat/gerechtsdeurwaarder/incassobureau die de invordering doet. 

 

 Nummer steeds alle bewijsstukken. 
 

 Voor ex-ondernemers: gelieve steeds een attest van schrapping in de Kruispuntbank van 
ondernemingen bij te voegen. 

 

 Indien verzoeker onder voorlopig bewind staat, dient de beschikking van de vrederechter tot 
aanstelling van de voorlopig bewindvoerder bijgebracht te worden. 

 

 De leningsovereenkomsten voegen. 
 

 Strafvonnissen voegen die aanleiding hebben gegeven tot penale boeten of schadevergoeding. 
 

 Eindvonnis voegen in geval van een vorige collectieve schuldenregeling. 
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BIJLAGEN BIJ EEN VERZOEKSCHRIFT  

 
1. Afschrift van een eventueel huwelijkscontract 
2. Bewijs van de samenstelling van het gezin 
3. Bewijsstuk van de inkomsten van verzoeker 1 
4. Bewijsstuk van de inkomsten van verzoeker 2 
5. Kopie van de laatste bankrekeninguittreksels 
6. Afschrift van de kredietovereenkomst(en) 
7. Afschrift van de eigendomsakte van het/de onroerend(e) goed(eren) 
8. Kopie van identiteitskaart van verzoeker(s) 


