
De collectieve schuldenregeling, 
de uitdagingen van morgen

Donderdag 22 november 2018
Auditorium van de Nationale Bank 
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In 2018 bestaat de wet betreffende de collectieve schuldenregeling 20 jaar. Naar aanleiding van die verjaardag laat het Observatorium mensen 
aan het woord die beroepsmatig bij de toepassing van de wet zijn betrokken. Het jaarlijkse colloquium gaat in op de meest recente tendensen 
qua multidisciplinaire benadering. Het is de bedoeling om eventuele evoluties voor te stellen en aanbevelingen in die richting te formuleren.  

Onthaal 

Voorstelling van de dag en de doelstellingen door Vincent Magnée, Directeur van de Nationale Bank van België

Moderator voor deze dag : Bertel De Groote, Hoofddocent aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent

1E SESSIE : DE DOELMATIGHEID VAN DE WET
Kan men, gelet op de oorspronkelijke doelstellingen, de ervaring van professionals uit de sector en de statistieken over CSR en herval, de wet 
als doelmatig beschouwen ? 

De CSR-wet : het ontstaan door Robert Geurts, Eredirecteur-generaal bij de FOD Economie en voormalig voorzitter van de Raad voor het 
Verbruik 

Tussen succes, afhaken en hervallen. De CSR : enkele cijfers, enkele ervaringen ? door Sabine Thibaut en Caroline 
Jeanmart, juriste en sociologe van het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast

De toekomstige uitdagingen voor de magistraten door Dominique Moineaux, Voorzitster van de Arbeidsrechtbank van Hene-
gouwen en Yves Werbrouck, rechter van de Arbeidsrechtbank Gent (afdeling Kortrijk)

Koffiepauze

Ervaring van de schuldenaar met CSR door Colette Bériot, psychologe bij de vzw Trapes

De link tussen CSR en maatschappelijk werk door Meester André Decourrière, advocaat-schuldbemiddelaar bij de balie te Brussel 
en Deborah Deroose, eerstaanwezend maatschappelijk werkster bij het OCMW van Oudenaarde
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2E SESSIE : IS CSR DE ENIGE OPLOSSING OM OVERMATIGE SCHULDENLAST AAN TE PAKKEN ?
Zijn er doelmatige alternatieven voor CSR ? Is het naast elkaar bestaan van gerechtelijke en niet-gerechtelijke schuldbemiddeling relevant? Hoe 
omgaan met situaties waarin een persoon die toegelaten is tot CSR, toch een minnelijke aanzuiveringsregeling wil ?

Mening van een schuldbemiddelaar door Delphine Incoul, coördinator, Groupe Action Surendettement

Mening van schuldeisers door Martine Van Oudenhove, Head of Recovery & Legal, S.A. Fiducre N.V., Géraldine Smeyers, adjunct-
verantwoordelijke, Dienst administratieve contacten met patiënten, Cliniques Universitaires Saint-Luc en Pascal Vermeiren, gewestelijk directeur, 
adviseur-generaal inning en invordering Brussel 2

3E SESSIE : PERSOONSGEGEVENS EN REGISTRATIE
Bij collectieve schuldenregeling worden verschillende gegevens geregistreerd. Wat is het nut voor de betrokken partijen en welke kosten zijn ermee 
gemoeid ? Is een uitwisseling tussen het toekomstige het Centraal Register Collectieve Schuldenregeling en andere databanken wenselijk ? 

Registratie van CSR : nut, beperkingen en bescherming van persoonsgegevens door Caroline Jeanmart, sociologe van 
het Observatorium voor Krediet en Schuldenlast

Het Centraal Register Collectieve Schuldenregeling : op weg naar meer efficiëntie en een antwoord op de behoeften 
van alle betrokken partijen ? door Maitre Gracy Saerens, advocate en bestuurder van de Orde van de Vlaamse Balies (OVB)

Debat tussen de zaal en een beheerder van de Centrale voor kredieten aan particulieren, van Centraal bestand van 
berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protesten en van het Centraal Register 
Collectieve Schuldenregeling

Conclusies door Jacques Fierens, advocaat en professor (UNamur, UCLouvain en ULiège)

Afsluitende drink 
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Editeur responsable.: Vincent MAGNEE, L’Observatoire du Crédit et de l’Endettement ASBL, Château de Cartier, Place du Perron, n°38, 6030 Marchienne-au-Pont

Plaats van het colloquium 
Nationale Bank van België - Auditorium 
Warmoesberg, 61
1000 Brussel
Toegang via trein, metro, bus : halte Brussel Centraal Station

Werktaken
Nederlands / Frans met simultane vertaling 

Prijs (BTW 0%)
Tarief : 100€ / Tarief maatschappelijke werkers : 85€ / Studenten tarief : 25€. Deze prijzen omvatten de inschrijving, de documentatiemap en de lunch.  
Annulering met terugbetaling van de inschrijvingskosten tot 15 november  2018.

Accreditatie
Avocaten OVB : 6 juridische punten / Avocaten OBFG : 6 juridische punten  
Erkenningscommissie van Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders : 3 juridische punten en 3 niet juridische punten
De inschrijvingskosten voor de magistraten, de gerechtelijke stagiaires, het personeel van de griffiers en parketten worden ten laste genomen door het 
Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke 
Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent 
naast de naam van de vervangen collega.

Informatie 
Observatorium voor Krediet en Schuldenlast, Château de Cartier – Place du Perron n°38, B-6030 Marchienne-au-Pont 
Tel : 32-(0)71/33.12.59  Fax : 32-(0)71/32.25.00 E-mail : info@observatoire-credit.be

Inschrijving 
Via onze website : http://www.observatoire-credit.be of via het inschrijvingformulier per fax of per brief opsturen.
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