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BERAADSLAGING NR. 99/25 VAN 2 MAART 1999 BETREFFENDE EEN
MACHTIGINGSAANVRAAG
INGEDIEND
DOOR
DE
KRUISPUNTBANK
BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE
AARD IN HET KADER VAN EEN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid;
Gelet op de aanvraag ingediend door de Kruispuntbank op 16 februari 1999;
Gelet op het auditoraatrapport van de Kruispuntbank;
Gelet op het verslag van de heer F. Ringelheim.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG
Het Toezichtscomité wordt verzocht de instellingen van sociale zekerheid op een algemene wijze te
machtigen tot de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard aan schuldbemiddelaars voor
zover deze belast zijn met een procedure van minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling en een
rechterlijke beschikking kunnen voorleggen waardoor de betrokken instellingen van sociale zekerheid
worden gelast alle nuttige inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de samenstelling en de
vindplaats van het vermogen van de schuldenaar op wie de collectieve schuldenregeling van toepassing
is.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG
Krachtens 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 (Belgisch Staatsblad, 31 juli
1998) kan elke natuurlijke persoon met woonplaats in België, die geen koopman is in de zin van artikel
1 van het Wetboek van Koophandel, bij de rechter een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve
schuldenregeling indienen indien hij niet in staat is om op duurzame wijze zijn opeisbare of nog te
vervallen schulden te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd
(artikel 1675/2, eerste lid Ger.W.).
Als de rechter het verzoek toelaatbaar acht, stelt hij in zijn beschikking een schuldbemiddelaar aan
(artikel 1675/6, § 2 Ger.W.): ofwel een advocaat, een ministerieel ambtenaar of een gerechtelijk
mandataris in de uitoefening van zijn beroep of ambt, ofwel een overheids- of particuliere instelling die
daartoe door de bevoegde overheid is erkend (artikel 1675/17, § 1 Ger.W.).

Tenzij deze opdracht hem reeds was toevertrouwd in de beschikking van toelaatbaarheid van de
vordering, kan de schuldbemiddelaar, belast met een procedure van minnelijke of gerechtelijke
aanzuiveringsregeling, zich richten tot de rechter teneinde de schuldenaar of een derde te gelasten hem
al de nuttige inlichtingen te verstrekken over verrichtingen uitgevoerd door de schuldenaar en over de
samenstelling en de vindplaats van diens vermogen (artikel 1675/8, eerste lid Ger.W.).

Om deze redenen, verleent
Het Toezichtscomité
de machtiging voor de mededeling van de gegevens mits voorleggen van rechterlijke beschikking
waardoor de betrokken instellingen van sociale zekerheid worden gelast alle nuttige inlichtingen te
verstrekken met betrekking tot de samenstelling en de vindplaats van het vermogen van de schuldenaar
op wie de collectieve schuldenregeling van toepassing is.

F. Ringelheim,
Voorzitter.

