
Inschrijvingsformulier
XVIIIe jaarlijks colloquium 

van Observatorium Krediet en Schuldenlast 
20 november 2008

(In hoofdletters in te vullen)

Naam :  ………………………………………………………

Voornaam :  …………………………………………………

Instelling :  ……………………………………………………

……………………………………………………………………

Functie :  ……………………………………………………

Adres :  ………………………………………………………

……………………………………………………………………

Telefoon :  ……………………………………………………

Fax :  …………………………………………………………

E-mail :  ………………………………………………………

Vink het gepaste hokje aan :

	 o Gewoon tarief : € 100
	 o Tarief maatschappelijk werkers : € 85

	 o Studententarief : € 45

	 o  Bestelling van  .…  exemplaar/exemplaren van de 
tekstenbundel over collectieve schuldenregeling 
( € 20, verzendkosten inbegrepen )

 Totaal =  ……………………………………  €

schrijft zich in voor het Colloquium en betaalt de 
inschrijvingsprijs op het rekeningnummer  
068-2445225-76 met de vermelding naam + 
“Colloquium 20.11.2008”.

  ………………………………………

  Handtekening

Toegangsplan
Plaats van het colloquium
CEME – Charleroi Espace Meeting Européen
Rue des Français 147
6020 Charleroi (Dampremy)

Vanuit Brussel (E19 : 
Aan de splitsing E19/A54: A54 richting Charleroi 
Ring van Charleroi: afrit 28 (Dampremy - Marchienne)
Volg de aanduidingen

Vanuit Luik/Namen of Bergen (E42) : 
Aan het verkeersknooppunt met de A54: richting Charleroi 
Ring van Charleroi: afrit 28 (Dampremy - Marchienne)
Volg de aanduidingen

Per trein : 
Tot “Charleroi Sud”, neem van hier de bus ( 42, 63, 85, 365a ) 
tot aan de halte Dampremy – “La Planche”

Praktische informatie
Plaats van het colloquium
CEME – Charleroi Espace Meeting Européen
Rue des Français 147
6020 Charleroi (Dampremy)

CEME
Lieu du 
Colloque

Rue des Français
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Accès Dampery

Charleroi

Sortie
 28

E42 Tournai-Mons Namur-LiègeA
54 Charleroi - Bruxelles

R9
 R

ing

Werktalen / Langues de travail

Nederlands / Frans - Néerlandais / Français
Met simultaanvertaling.
Une traduction simultanée est assurée.

Inschrijvingsprijs

Gewoon tarief : € 100
Tarief maatschappelijk werkers : € 85
Studententarief : € 45 

Deze prijzen omvatten de inschrijving, de documentatiemap 
en de lunch.

Registratie na ontvangst van het bijgevoegde inschrijvings-
formulier en na betaling van de factuur.

Vanaf februari 2009 zal een tekstenbundel over collectieve 
schuldenregeling beschikbaar zijn. 

Prijs : € 20 (verzendkosten inbegrepen).

Annulering met terugbetaling van de inschrijvingskosten tot 
10 november 2008. 

Voor de magistraten en het personeel van de griffies werd 
de betaling door de FOD Justitie verzocht. 

Advocaten: Erkend, 6 juridische punten

Informatie

Observatorium Krediet en Schuldenlast
Sylvie Dehanne
Château de Cartier – Place Albert Ier, nr. 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

XVIIIe jaarlijks colloquium

Collectieve  
schuldenregeling

1998-2008 
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Observatorium 
Krediet en Schuldenlast

Op zijn XVIIIe jaarlijks colloquium wenst het 
Observatorium Krediet en Schuldenlast - 
naar aanleiding van het tienjarig bestaan van 
de wet op de collectieve schuldenregeling - 
dieper in te gaan op de bekommernissen en 
de verwachtingen die aan de basis liggen van 
deze procedure, op de moeilijkheden die uit 
de toepassing ervan blijken, op de verbeterin-
gen die eruit zijn voortgevloeid en er nog uit 
kunnen voortvloeien, en op de lering die de 
hoofdrolspelers, of het nu gaat om schulde-
naars, schuldeisers, schuldbemiddelaars of 
magistraten, eruit hebben getrokken.

Het gaat er dus om de balans op te ma-
ken van de doelstellingen van de wet. Door 
een transversale lezing van de wet, van de 
rechtspraak en van de parlementaire voor-
bereiding gaan we bekijken op welke manier 
deze bekommernissen en problemen via de 
toepassing van de wet werden benaderd, en 
welke vragen nog open blijven. 

Gerichte illustraties zullen de kadertoespra-
ken van het colloquium kracht bijzetten.

Deze dag zal eveneens een uniek trefpunt 
zijn waar deskundigen uit de sociale, ge-
rechtelijke, en academische milieus alsook 
uit het verenigingsleven van gedachten kun-
nen wisselen.

Sprekers Tijdschema

onthaal en Inleiding 
Paul magnette, Minister van Klimaat en Energie, 
belast met Consumentenzaken 

Voorgesteld door 
Françoise masai, Voorzitster van Observatorium 
Krediet en Schuldenlast

Voorzitter van de vergadering :  
Pierre Dejemeppe, Bestuurder van Observato-
rium Krediet en Schuldenlast

Leidraad
Eric Balate, advocaat, docent aan de UMH 

Bertel De groote, docent aan de Hogeschool 
Gent en verbonden aan de Universiteit van Gent

aandachtspunten
mohamed El omari, jurist, Vlaams Centrum 
Schuldbemiddeling 

Erik Thora, directeur, CBVA Dijledal, Sociale Huis-
vesting Leuven

Christian Van Langenaker, advocaat, balie van 
Luik 

Bruno Vanermen, referendaris, Hof van Cassatie 

Jean-michel Lambot, advocaat, balie van Char-
leroi

Philippe Lecocq, rechter, Arbeidsrechtbank te 
Bergen

Boudewijn Franck, beslagrechter, rechtbank van 
eerste aanlag te Antwerpen

rik marynissen, jurist, OCMW Gent 

Claude-alain Baltus, advocaat, balie van Brussel

Cédric andré, animator steungroep te Charleroi

Een persoon die schuldbemiddeling heeft 
genoten getuigt.  

8.30 u onthaal

9.10 u  opening en inleiding

1) Vóór de toelaatbaarheid  

Hoe de verzoeker in de griffie ontvangen?

De schuldenaar-oplichter … toelaatbaar?

2) Van de toelaatbare verklaring naar 
het ontwerp van aanzuiveringsre-
geling 

Kan een schuldeiser “sociaal” zijn?

Welk bedrag voor de courante uitgaven?

Hoe de toekomstige belasting plannen?

11.00 u  Koffiepauze

3) De aanzuiveringsregeling (deel 1)

Complexe situaties, originele regelingen?

Moet de rechter elk ontwerp van aanzuive-
ringsregeling aanvaarden?  

Vragenronde  

12.45 u Lunch

14.00 u 4) De aanzuiveringsregeling (deel 2)

Kan een persoon met overmatige schul-
denlast eigenaar zijn?  

5) De actoren

Moet de schuldbemiddelaar de bezwaren 
van de schuldeisers betwisten? 

Hoe conflicten met personen in collec-
tieve schuldenregeling vermijden? 

Welke toekomst na de collectieve schul-
denregeling?

Wist ik wat mij te wachten stond?

Vragenronde

Conclusies

16.45 u receptie
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