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Dwangakkoord

U heeft een brief gehad waarin staat dat niet al uw schuldeisers
akkoord gaan met ons voorstel. Daarom starten we een dwang
akkoordprocedure. In deze folder leest u hier meer over.
Wat is een dwangakkoord
Niet al uw schuldeisers willen meewerken aan de
schuldregeling. Uw andere schuldeisers gaan wel
akkoord met de regeling. In uw geval is het nu
mogelijk om de rechter te vragen de weigerende
schuldeiser(s) te dwingen om toch akkoord te gaan.
Dit heet een dwangakkoord.
Om een dwangakkoordprocedure te kunnen starten,
hebben we een aantal gegevens van u nodig. In de
brief leest u welke. Zonder deze gegevens is een
dwangakkoord niet mogelijk. Het is dus belangrijk dat
u deze gegevens op tijd inlevert.

Wat gebeurt er als het dwangakkoord
verzoek bij de rechtbank is?
Uitnodiging rechtbankzitting
Is het dwangakkoordverzoek ingediend bij de
rechtbank? Dan nodigt de rechtbank u uit voor een
rechtbankzitting. Het is heel belangrijk dat u naar deze
zitting komt. Is dit echt niet mogelijk? Neem dan tijdig
contact op met de rechtbank.
Let op!
Het is belangrijk dat u een kwartier voordat de
rechtbankzitting begint aanwezig bent. Er is dan
ook al een medewerker van de GKB. Wij bespreken
dan alvast met u wat u kunt verwachten.

Wat moet u doen?
Schuldenoverzicht
De rechter moet weten wanneer uw schulden zijn
ontstaan. Daarom moet u in het schuldenoverzicht zo
precies mogelijk aangeven wanneer uw schulden zijn
ontstaan. Dit schuldenoverzicht vindt u bij de brief.
Eigen schriftelijke verklaring over ontstaan
schulden
De rechter moet ook weten waarom uw schulden
zijn ontstaan. Kortom, hoe u in deze situatie terecht
gekomen bent. U moet dit opschrijven, omdat de
rechter het belangrijk vindt dat u dit zelf beschrijft.
Tekenen verzoekschriften
Het dwangakkoordverzoek kan pas naar de rechtbank
als u de verzoekschriften hiervoor heeft ondertekend.
Deze verzoekschriften vindt u bij de brief. Stuur deze
dus ondertekend naar ons terug.

Wat kunt u van ons verwachten?
Verzoek dwangakkoord en Wsnp
Wij dienen voor u een dwangakkoordverzoek in bij
de rechtbank. Tegelijk met het verzoek tot een
dwangakkoord, dienen wij voor u ook een verzoek in
bij de rechtbank voor de Wettelijke Schuldsanerings
regeling (Wsnp). Dit is namelijk verplicht bij een
dwangakkoord.

Rechtbankzitting
Wie zijn er aanwezig bij de zitting?
Bij de rechtbankzitting bent u zelf aanwezig. Als u
dit wilt, mag u iemand meenemen. U heeft geen
advocaat nodig. Ook de GKB komt op de zitting.
Daarnaast kunnen de schuldeisers aanwezig zijn die
niet akkoord zijn gegaan met de schuldregeling.
De schuldeisers die wel akkoord zijn, komen niet.
De zitting wordt geleid door een rechter. De zitting
is besloten. Dit betekent dat er geen publiek
aanwezig is.
Wat gebeurt er tijdens de zitting?
Tijdens de zitting behandelt een rechter uw dwang
akkoordverzoek. Dit betekent dat de rechter u vragen
zal stellen over het ontstaan van uw schulden. Ook zal
de rechter u vragen wat u zelf al heeft gedaan om uw
schulden op te lossen en wat u verder nog kunt doen.
De rechter vraagt de GKB hoe de schuldregeling tot
nu toe is verlopen. De weigerende schuldeisers wordt
gevraagd waarom zij niet akkoord gaan met de
schuldregeling.
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Beoordeling rechter
De rechter weegt alle belangen af: van u als schulde
naar, van de schuldeisers die wèl willen meewerken
en van de schuldeisers die niet willen meewerken.
Vaak hoort u aan het einde van de zitting meteen of
de rechter akkoord gaat met het dwangakkoord.
Soms wordt het besluit u later meegedeeld. Gaat de
rechter akkoord? Dan kan de schuldregeling door
lopen. Gaat de rechter niet akkoord? Dan moet u
meteen aangeven of u tot de Wettelijke Schuld
saneringsregeling (Wsnp) wilt worden toegelaten.
Meer informatie hierover vindt u in de folder ‘Een
schone lei, niet voor niets’. Deze folder vindt u ook bij
de brief. De rechter beslist meestal niet meteen of u
hiervoor in aanmerking komt.
Duur zitting
Een zitting duurt gemiddeld een kwartier.

Kosten
Een dwangakkoordprocedure kost u niets.

Contact of vragen?
U kunt een e-mail sturen naar tjz@degkb.nl.
Ook kunt u ons op werkdagen van 09.00 tot 12.00
uur bellen op het telefoonnummer (0592) 366 099.
Meer informatie over de GKB vindt u op onze
website: www.degkb.nl.
U kunt ons ook bezoeken aan de Overcingellaan 15
in Assen. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en
12.00 uur, en verder op afspraak. Ons postadres is:
GKB, Postbus 426, 9400 AK te Assen.

