
 

 

[Hoofdstuk I. Procedure van collectieve schuldenregeling ] 

[Afdeling 1. Algemene bepalingen ] 

[Hoofdstuk II. De schuldbemiddelaar ] 

 [Art. 1675/17  

§ 1.  

Als schuldbemiddelaar kunnen slechts worden aangewezen:  

– de advocaten, de ministeriële ambtenaren of de gerechtelijke mandatarissen in de uitoefening 

van hun beroep of ambt; 

– de overheidsinstellingen of de particuliere instellingen, die daartoe door de bevoegde overheid 

zijn erkend. Deze instellingen doen hiervoor een beroep op natuurlijke personen die aan de door 

de bevoegde overheid bepaalde voorwaarden voldoen. 

§ 2.  

De schuldbemiddelaar moet onafhankelijk en onpartijdig zijn tegenover de betrokken partijen. 

De schuldbemiddelaar kan worden gewraakt indien er wettige redenen zijn om te twijfelen aan 

zijn onpartijdigheid of zijn onafhankelijkheid. Een partij kan de door haar voorgedragen 

schuldbemiddelaar alleen wraken om een reden of een feit waarvan ze pas in kennis werd gesteld 

nadat de schuldbemiddelaar was aangewezen. Geen wraking kan nog worden voorgedragen na het 

verstrijken van de in artikel 1675/9, § 2, bedoelde termijn voor aangifte van de schuldvordering, 

tenzij de partij slechts na verloop van deze termijn kennis heeft gekregen van de reden van 

wraking. De wrakingsprocedure verloopt overeenkomstig de artikelen 970 en 971. [In afwijking 

van artikel 971, laatste lid, stelt de rechter in het vonnis dat de wraking toestaat ambtshalve een 

nieuwe schuldbemiddelaar aan.]  

§ 3.  

De rechter ziet toe op de naleving van de bepalingen inzake de collectieve schuldenregeling. Stelt 

hij een verzuim vast in hoofde van de schuldbemiddelaar, dan geeft hij hiervan kennis aan de 

procureur des Konings, die oordeelt welke tuchtrechtelijke gevolgen zulks kan meebrengen of aan 

de in § 1, tweede streepje, van dit artikel, bedoelde bevoegde overheid. 

 Ieder jaar, telkens de rechter het verzoekt en op het einde van de aanzuiveringsregeling maakt de 

schuldbemiddelaar aan de rechter een verslag over omtrent de stand van de procedure en haar 

verloop. 

   De staat van kosten, ereloon of emolumenten bedoeld in artikel 1675/19, wordt opgenomen op 

het einde van het verslag. 

   De schuldenaar en de schuldeisers kunnen kennisnemen van dit verslag ter griffie en zonder 

verplaatsing.  

§ 4.  



   In geval van verhindering van de schuldbemiddelaar voorziet de rechter ambtshalve in diens 

vervanging. De rechter kan, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van iedere belanghebbende, te 

allen tijde en zo dit volstrekt noodzakelijk blijkt, de schuldbemiddelaar vervangen. De 

schuldbemiddelaar wordt vooraf opgeroepen om in raadkamer te worden gehoord.] 

 

Vorige versie(s) 

 

Wetshistoriek  

   Ingevoegd bij art. 2 W. 5 juli 1998 (B.S., 31 juli 1998, err., B.S., 18 september 1998), met ingang 

van 1 januari 1999 (art. 21). 

   § 2 gewijzigd bij art. 20 W. 13 december 2005 (B.S., 21 december 2005 (eerste uitg.)).  

 

Verwijzingen  

   Zie K.B. 22 april 1999 tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve 

schuldenregeling door de Nationale Bank van België en van hun raadpleging door de personen 

bedoeld in artikel 19, § 2, van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling 

en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen (B.S., 

19 mei 1999); Omzendbrief WEL/99/04 van 23 april 1999 betreffende de wet op collectieve 

schuldenregeling – Instellingen voor schuldbemiddeling (B.S., 18 mei 1999); art. 7 K.B. 9 augustus 

2002 tot regeling van de werking van het Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast (B.S., 

6 september 2002; m.i.v. 6 september 2002 (art. 14)). 

 

 


