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OVEREENKOMST INZAKE SCHULDBEMIDDELING

Tussen enerzijds

OCMW 
straat + nummer
postcode + plaats

vertegenwoordigd door:

(naam), secretaris van het OCMW van (naam)
(naam), voorzitter van het OCMW van (naam)

en anderzijds

Dhr. & Mevr. (naam)
straat + nummer
postcode + plaats

optredend in eigen naam

Tussen partijen werd het volgende overeengekomen:

1. Doelstellingen van deze overeenkomst  

De begeleiding-schuldbemiddeling richt zich tot personen met problemen tengevolge van een 
schuldenlast die geheel of ten dele uit een of meer kredietovereenkomsten voortvloeit. Het 
doel van de overeenkomst bestaat erin genoemde personen te helpen hun financieel evenwicht
te herstellen en hun schulden af te betalen op een menswaardige wijze.

2. Verbintenissen aangegaan door de partijen  

2.1. De dossierbeheerder inzake schuldbemiddeling verbindt zich ertoe:

1. betrokkene(n) alle nuttige inlichtingen te verstrekken over krediet en overmatige 
schuldenlast (wetgeving, te ondernemen stappen, bevoegde organismen);

2. de gegevens van betrokkene(n) 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;
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3. Geen enkele van de hierna genoemde activiteiten te ondernemen dan met de 
toestemming van de betrokkene(n), en met name:

 contact opnemen met en inlichtingen inwinnen bij de verschillende schuldeisers;
 op basis van de voorgelegde documenten, de wettelijkheid van de door de 

betrokkene(n) aangegane verbintenissen onderzoeken;
 indien mogelijk een betalingsplan opstellen, het aan schuldeisers voorleggen en erover

onderhandelen, het uitvoeren van het plan en het verloop ervan nagaan;

4. als het geschil voor de rechtbank gebracht moet worden, betrokkene(n) advies 
verstrekken over de wijze waarop zijn/haar/hun belangen het best verdedigd worden.

2.2 Betrokkene(n) verbindt/verbinden zich er toe:

1. De dossierbeheerder zijn/haar/hun onvoorwaardelijke loyale medewerking te verlenen 
in de uitvoering van deze overeenkomst en daartoe alle inlichtingen, gegevens en 
documenten aangaande zijn/haar/hun financiële, juridische, sociale en familiale 
situatie te bezorgen;

2. Tijdens de onderhandelingen en de uitvoering van het betalingsplan:

 zich aan de met de instelling gemaakte afspraken te houden;
 zich aan het overeengekomen aflossingsplan te houden, zowel wat het bedrag als wat 

de betalingstermijn betreft;
 de dossierbeheerder onmiddellijk te verwittigen van elke verandering in zijn/haar/hun 

situatie die gevolgen kan hebben voor de uitvoering van het overeengekomen 
betalingsplan;

 tijdens de duur van deze schuldbemiddelingsovereenkomst geen nieuwe 
kredietovereenkomsten aan te gaan tenzij na overleg met de dossierbeheerder;

 de dienst de toelating te geven in zijn of hun naam alle nodige contacten met de 
schuldeisers te nemen, wie zij ook mogen zijn om een oplossing te vinden voor zijn of 
hun overkreditering;

 tijdens de duur van deze schuldbemiddeling de nodige volmachten te verlenen op 
verzoek van de dienst voor schuldbemiddeling teneinde het uitvoeren van het 
afbetalingsplan te kunnen waarborgen;

 tijdens de duur van de schuldbemiddeling geen enkele schuldeiser te verwijzen naar de
dienst zonder dat dit vooraf werd gemeld en besproken met de dienst.

3 Kost van de schuldbemiddelingsprocedure

De begeleiding-schuldbemiddeling kan slechts de werkelijk gemaakte aan de 
schuldbemiddelingsprocedure verbonden kosten verhalen op de betrokkene(n). Deze kosten 
zijn begrensd tot een maximum van 75,00 EUR.
De verhaalbare procedurekosten kunnen slechts bij het beëindigen van de schuldbemiddeling 
opgeëist worden.
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4. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst ontstaat bij de ondertekening ervan en kan bij wederzijds akkoord opgezegd
worden.

Betrokkene(n) kan/kunnen te allen tijde de overeenkomst beëindigen door een gewone brief te
sturen naar de dossierbeheerder.

De dossierbeheerder kan de overeenkomst beëindigen indien de betrokkene(n) één of meer 
van zijn/haar/hun verbintenissen niet nakomt/nakomen. In dat geval kan de dossierbeheerder 
de schuldeisers op de hoogte brengen van de sluiting van het dossier.

5. Algemene bepalingen

Betrokkene(n) bevestigt/bevestigen dat deze overeenkomst samen met hem/haar/hen is 
besproken. Hij/zij bevestigt/bevestigen dat hij/zij begrijpt/begrijpen wat er in deze 
overeenkomst staat en welke gevolgen hieraan verbonden zijn.

Deze overeenkomst komt op uitdrukkelijk verzoek van betrokkene(n) tot stand.

Aldus gedaan te (plaats) op (datum)

Deze overeenkomst is opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Iedere partij 
erkent één exemplaar ontvangen te hebben.
De overeenkomst omvat (aantal) pagina’s

Voor het OCMW de aanvrager(s)
(handtekening voorafgegaan door de woorden “gelezen en goedgekeurd”)

Secretaris Voorzitter Dhr. Mevr.
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