
" 

Repertoriumnummer 
2019/ 'tA1J/\ 

Datum van uitspraak 

22/05/2019 

Rolnummer 

08/4881/B 

Materie: 

csr 

Type vonnis: 

tussenvonnis 

Vrij van expeditierecht 
(art: 280, 2° W.Reg.) 

1 Uitgereikt aan 

' 
. op .. 

€ 

1 Rechtsmiddelen 

Uitgereikt aan 

op 
€ 

Arbeidsrechtbank Gent, 

Afdeling Sint.-Niklaas 

Vörïiiis 

Kamer 57 



Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Sint-Niklaas - 08/4881/B -p. 2 

In de zaak van: 

(RRN: ), geboren te 

Eerste schuldenaar. ter zitting vertegenwoordigd door Mr. 
advocaat te 

____ (RRN: ), geboren te o� 

Tweede schuldenaar. ter zitting vertegenwoordigd door Mr. 
advocaat te 

op 

Schuldbemiddelaar, Mr. iRRN: ),_ advocaat te 
. ter zitting in persoon verschenen. 

Aangemelde schuldeisers: 

1. {KBO: 1, mot ::.Ic:: ::.rl�oc 

als raadsman , advocaat te 
2. (KBO: , met als adres 

hebbende als raadsman 

3. . (KBO: 
als raadsman Mr. 

4. {KBO: 

5. 

6. 

als raadsman Mr. 
(KBO: 

hebbende als raadsman 

), met als adres 
advocaat te 

1. met als adres 
advocaat te 

. met als adres 
advocaat te 

, {KBO: 

(VCSR-MINl 

wo.nende te 

loco Mr. 

wonende tE 

loco Mr. 

hebbende 

advocaat te 

hiobbende 

hebbende 

), met als adres 

7. (KBO: ), met als adres 

�. 
9. 
10. 

11. 
12. 
13. ! 

(KBO: 

(KBO: 

(KBO: 
( 

{KBO: 

., 
, met als adres 

. met alsadrès 
(KBO: 

, met als adres 
'met als adres 

, met als adres 

, met als adres 
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14. (KBO: 

hebbende als raadsman 

15. 

1, met als adres 
advocaat te 

16. 

17. 

18. 

.(KBO: 

hebbende als raadsman 

(KBO: 

{KBO: 

(KBO: 

, met als 11dres 

advocaat te 

, met als adres 

, met als adres 

1, met als adres 

De schuldeisers, Allen ter zitting niet versçhenen, noch vertegenwoordigd, behoudens 
vertegenwoorclie-d door , vertegenwoordigd door 

Mr. loco en vertegenwoordigd door 

******** 

Door de arbeidsrechter wordt volgend vonnis verleend: 

1. PROCEDURELE VOORGAANDEN: 

Gelet op de beschikking d.d. 5 december 2006, waarbij de schuldenaars werden toegelaten tot de 

collectieve schuldenregeling en Mr. , advocaat te werd aangesteld als 

schuldbemiddelaar. 

Bij beschikking d.d. 21 maart 2008 werd Mr. , advocaat te 

aangesteld als schuldbemiddelaar in vervanging van Mr. 

Dr. 

Bij vonnis d.d. 13 november 2013 werd aan de schuldenaars, en voor zover noodzakelijk aan de 
schuldbemiddelaar, machtiging.verleend om een perceel bouwgrond met tuingrond, gelegen te 

kadastraal gekend in bouwzone 

en 286,85 m2 in agrarisch gebied, onderhands te verkopen tegen de verkoopprijs van minimum 

160.000,00 euro. 

Bij vonnis d.d. 2 september 2014 werd aan de schuldenaars, en voor zover noodzakelijk aan de 

schuldbemiddelaar, machtiging verleend om een perceel bouwland met stalling gelegen te 

volgens titels gekadastreerd voor een 

grootte van 59 are 20 centiare, nummer voor een grootte van 70 are 30 centiare en nummer 

voor een grootte van 45 are 40 centiare, thans ten kadaster gekend en 

voor een grootte 1 hectare 75 are en 95 centiare, onderhands te verkopen tegen de verkoopprijs van 

190.000,00 euro. 
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Op 7 .augustus 2018 werd j2en proces-verbaal van gebrek aan minnelijke regeling neergelegd ter griffie, 
waarbij ·-de schuldbemiddelaar de rechtbank verzoekt om haar ontwerp van minnelijke 
aanzuiveringsregeling te homologeren op basis van rechtsmisbruik. 

In het proces-verbaal van vaststelling van gebrek aan minnelijke aanzuiveringsregeling, zet de 
schuldbemiddelaar uiteen dat alle schuldeisers zich, expliciet of ir.npliciet, akkoord verklaarden met 
haar voorstel van minnelijke aanzuiveringsregeling, behoudens twee schuldeisers, namelijk 

en 

De �chuldbemiddelaar stelt dat met het bezwaar van geen rekening kan ·worden 
gehouden, vermits dit bezwaar niet aangetekend met ontvangstkaart werd verzonden. 

Wat het bezwaar van betreft, meent de 'Schuldbemiddelaar dat het onterecht is en 
de weigering als rechtsmisbruik moet worden aanzien: 

u •• vermits enerzijds zij als hypothecaire schuldeiser reeds volledige betaling mocht ontvangen en dat 
de enige discussie betrekking heeft op de aanrekening van de intresten sedert de beschikking van 
toelaatbaarheid, w_aarvan door de schqldbemiddelaar kwijtscheldi@ wordt gevraagd. 

Aangezien zulks door de schuldbemiddelaar werd gemeld' bij aangetekend schrijven met 
ontvangstkaart van 7 /9/2017. 

Aangezien volgens het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling elke schuldeiser terugbetaling 
ontvangt van de volledige hoofdsom. 

Aangezien de schuldenaars gepensioneerd zijn en zij voldoende inspanningen hebben geleverd {CSR 
loopt reeds 10 jaar). · 

Aangezien zij slechts een zelfstandige .pensioen ontvangen en zij over de opbrengst van hun overige 
onrberend bezit moeten kunnen beschikken om te voorzien in hun noodzakelijke behoeften. 

Aangezien zulks des te meer geldt daar de heer ernstige suikerziekte heeft waardoor zijn 
maandelijkse medische kosten hoog zijn en hij dog dagelijks dient te worden verzorgd ... ". 

Bij tussenvonnis d.d. 28 november 2018 werd geoordeeld dat het bezwaar van schuldeiser 
niet kan worden weerhouden, gezien het niet voldoet aan de vormvoorwaarden 

van artikel 1675/10 § 4 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Alvorens over het bezwaar van te oordelen achtte de rechtbank het noodzakelijk 
dat de schuldbemiddelaar de nodige informatie verschaft over de huidige waarde van de onroerende 
goederen van de schuldenaars (met uitzondering van de woning die zij betrekken} en over de 
opbrengst van de betrokken onroerende goederen {huur/pachtgelden}. 

Tevens werd aan gevraagd het bedrag van de intresten (er.i de samenstelling ervan} 
waarop zij meent aanspraak te kunne·n maken, mee te delen. 
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Het debat werd hiertoe ambtshalve heropend bij tussenvonnis van 28 november 2018. 

Partijen werden verzocht om binnen de volgende termijnen - op straffe van ambtshalve wering uit de 
debatten -hun schriftelijke opmerkingen uit te wisselen en ter griffie neer te leggen: 

voor de schuldbemiddèlaar, uiterlijk op 28 januari 20i9; 
voor uiterlijk op 28 maart 2019. 

De zaak werd vastgesteld op de openbare terechtzitting van woensdag 24 april 2019 om 9.30 uur. 

Op voormelde openbare terechtzitting zijn schuldenaars, vertegenwoordigd door hun raadsman, de 
schuldbemiddelaar en schuldeisers 'en 

elk vertegenwoordigd door hun raadsman, verschenen. 

Zij werdén gehoord in hun middelen·en besluiten. 

Na sluiting van het debat werd de zaak in beraad genomen. 

2. STANDPUNT VAN PARTIJEN NA HEROPENING VAN HET DEBAT: 

2.1 Standpunt schuldbemiddelaar: 

In conclusie zet de schuldbemiddelaar uiteen dat landmeter in een verslag van 30 januari 2019 
de waárde van de resterende onroerende goederen, met uitzondering van de woning van de 
schuldenaars, bij gedwongen openbare verkoop, bepaalt op: 

perceel zaailand te 
perceel bouwland tP 

perceel weiland te 
perceel bouwland te 

- • - ----··--- -"!" 

28.000,00 euro 
33.500,00 euro 
14.500,00 euro 
28.500,00 euro 

De schuldenaars ontvangen voor de twee percelen te en het grote perceel bouwland 
te :en bedrag van 500,00 euro/3 maanden of 2.000,00 euro/jaar. 

Het kleine perceel te wordt gepacht door de schoonbroer van de schuldenaars die 
hiervoor jaarlijks 225,00 euro cash �etaalt. 

De schuldenaars ontvangen maandelijks een pensioen ten bedrage van 1.556,66 euro/maand, en 
hiervan ontvangen zij van de schuldbemiddelaar maandelijks 1.100,00 euro, benevens voormelde 
pachtgelden. 

De schuldenaars betalen hiermee alle vaste lopende kosten (inclusief onderhoud woning), inclusief 
hun dagelijks verteer en de hoge medische kosten. 
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Volgens de schuldbemiddelaar hebben de schuldenaars ook na het einde van de collectieve 
schuldenregeling de pachtgelden nodig om in hun dagelijkse .behoeften te voonien, en om te 
vermijden dat zij hun woning zouden moeten verkopen. 

De schuldbemiddelaar verwijst naar het feit dat de schuldenaars gedurende 12 jaar goed hebben 
meegewerkt. 

Tenslotte merkt de schuldbemiddelaar ook op dat de lening bij 
lening betreft. 

geen hypothecaire 

De lening werd aangegaan voor een bedrag van 142.500,00 euro waarvan 135.000,00 euro ter 
beschikking werd gesteld door een termijnkrediet en de overige 7.500,00 euro door kasbeschikkingen. 

Als waarborg werd een hypothecaire kredietopening in eerste rang gevraagd voor een bedrag van 
142.500,00 eur? (en dus enkel voor het bedrag van het te'rmijnkrediet en dus niet van de intresten) 
o.m. op de woning die de schuldenaars.betrekken. 

De lening bij betreft geen hypothecaire lening (en.geen woonkrediet). 

Er is dus geen sprake van een hypothecaire rente, en de gevraagde kwijtschelding van intresten i s  
terecht e n  conform d e  wettelijke bepalingen. 

De schuldbemiddelaar is van oordeel dat de houding van 
rechtsmisbruik uitmaakt. 

2.2 Standpunt van 

wel degelijk 

In haar conclusie, ter griffie neergelegd op 28 maart 2019, benadrukt dat zij niet 
aandringt op de verkoop van de hoeve waar de schuldenaars woonst houden, hoewel zij op die woning 
ten gunste van een hypothecaire inschrijving in eerste rang hebben verleend tot 
zekerheid van een aan hen verleend termijnkrediet en kaskrediet. 

Op 5 december 2006 (datum toelatingsbeschikking) bedroeg de schuldvordering van 
203.300,15 euro. 

In de aangifte van schuldvordering van 28 december 2006 Is uitdrukk�lijk melding gemaakt van 
bevoorrechte intresten aan 16,80 % per jaar vanaf 5 december 2006 voor het kaskrediet en aan 9,75 
% per jaar vanaf 5 december 2006 voor het termijnkrediet. 

Ook werd in de aangifte van schuldvordering gemeld dat de vordering van 
bevnnrrPrht i<; op de in hypotheek gegeven hoeve met afhangen en grond, twee per.celen bouwland 
te en twee percelen bouwland te 

De intresten werden pro memorie vermerd. 
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Sedert hun toelating tot de collectieve schuldenregeling hebben de schuldenaars zelf geen enkele 
betaling uitgevoerd. 

De enige betalingen die . tijdens de procedure heeft mogen ontvangen zijn deze die 
door de notaris werden overgemaakt voor een bedrag van 219.347,78 euro: 

150.000,00 euro op 11 juli 2014 
7.574,43 euro op 7 april 2016 

61.744,32 euro op 20 december 2016. 

Rekening houdende met de sedert de toelaatbaarverklaring vervallen intresten en na toerekening van 
de door de notaris betaalde sommen bedraagt de schuldvordering van op heden nog 
161.197,21 euro {121.119,83 euro+ 40.077,38 euro). 

dringt aan op een aanzuiveringsregeling die voorziet in de verkoop van het onroerend 
patrimonium van de schuldenaars (met uitzondering van de woning) en in de heractivering van de 
hypothecair gewaarborgde intresten. 

Zij vindt het onaanvaardbaar een aanzienlijk bedrag van haar schuldvordering te moeten kwijtschelden 
terwijl de schuldenaars een niet onaanzienlijk patrimonium mogen behouden. 

Er is weliswaar geen sprake van maandsommen van een hypothecair gewaarborgd woonkrediet die 
als boedelschuld verder moeten worden afbetaald, doch dit neemt niet weg dat de schuldvordering 
van wel een hypothecair gewaarborgde schuld betreft en dus bevoorrecht is. 

Het Hof van Cassatie heeft per arrest van 23 april 2004 beslist dat ook intresten gewaarborgd door een 
hyjfotfiëek.:wo-räê'rcg'ësëhorst äöor--'dé-beschikkirrg·van-föëlaätbäärhê1d,:. máa"r·óók'-öpfüeuw kunnen 
beginnen lopen wanneer het minnelijk of gerechtelijk aanzuiveringsplan dit voorziet. 

Het betreft in casu geenszins goederen met een onbeduidende y.iaarde, die perfect verkoopbaar zijn. 

meent bovendien dat de uitwinning van de goederen de schuldenaars en hun gezin 
niet verhindert een menswaardig bestaan te leiden. 

Het argument dat de schuldenaars de pachtgelden zouden nodig hebben om na de beëinéfiging van de 
collectieve schuldenregeling in hun dagelijkse behoeften te voorzien, overtuigt niet. 

De financiële toestand van de schuldenaars zal niet slechter zijn dan die van elke andere zelfstandige 
met een eigen onroerend goed, die moet rondkomen met een wettelijk pensioen van 1.556,66 euro. 

Gelet op de waarde van de gronden is er zelfs sprake van beter fortuin. 

is dan ook van oordeel dat de gronden moeten worden verkocht, en er in hàar hoofde 
geen sprake is van rechtsmisbruik. 
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2.3 Standpunt 

De schuldeisers en gaan akkoord met het 
voorliggende voorstel van minnelijke aanzuiveringsregeling, en hebben geen bezwaar tegen de 
kwijtschelding van de intresten. 

3. BEOORDELING: 

Na tussenvonnis d.d. 28 november 2018 blijft aandringen op de verkoop van alle 
onroerende goederen van de schuldenaars, met uitzondering van de hoeve waarin de schuldenaars 
thans nog wonen. 

Bovendien dringt zij verder aan op het toekennen van· intresten sedert de besèhikking van 
toelaatbaarheid, die zij begroot op een bedrag van 161.197,21 euro. 

Terecht merkt '(o·orme_lde schuldeiser op da.t, er w�liswaar geen sprake _is van maandsommen van een 
hypothecair gewaarborgd woonkrediet, doch dat haar schuldvordering toch een hypàthecair 
gewaarborgde schuldvorderl11g betreft, die bevoorrecht is. 

De schuldvordering van blijkt bevoorrecht te ziin oo de in hvootheek gegeven hoeve 
met afhangen en �rond, twee percelen bouwland te en twee percelen 
bouwland te 

In zijn arresten van 23 april 2004 en 15 oktober 2004 (Cass., 23 april 2004, JLMB 2004, 1046; Cass., 15 
· ···--·- oktober-2004,-T.· Not:-2004,-18)-verduidelijkt·het Hof van-Cassatie'·dat uit·artikel 1675/7,-§1-en §4 van 

het Gerechtelijk Wetboek volgt dat, onder voorbehoud van de bepalingen van de minnelijke of de 
gerechtelijke aanzuiveringsregeling, de rente wordt geschorst voor de duur van de procedure, ook al 
wordt zij gewaarborgd door een hypotheek,· en dat bijgevolg een hypothecaire schuldeiser in die 
omstandigheden, bij de tegeldemaking van het onroerend goed van de schuldenaar waarop de 
hypotheek rust, geen aanspraak kan maken op de rente die is vervallen na de beschikking van 
toelaatbaarheld, ook al heeft de verkoop van het goed niet plaats in het kader van de 
aanzuiveringsregeling. 

De veralgemeende schorsing van de loop van de intresten maakt dat voor Intresten, vervallen na de 
beschikking van toelaatbaarheid, de hypothecaire schuldeiser deze niet kan verhalen op de 
verkoopopbrengst van het gehypothekeerde goed zolang over deze intresten niets definitiefs werd 
bepaald in de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling. 

Niets belet dat in de minnelijke aanzuiveringsregeling of de gerechtelijke aanzuiveringsregeling 
uitdrukkelijk wordt bepaald dat de intresten geheractiveerd worden, zelfs met terugwerkende kracht 
(Arbh. Gent, 15 september 2014, R. W. 2015-16, 308). 
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In de voorliggende minnelijke aanzuiveringsregeling wordt voorzien dat elke schuldeiser de hoofdsom 
van zijn schuldvordering ontvangt, dat alle boeten, intresten en kosten worden kwijtgescholden en er 
tijdens de procedure geen intresten worden aangerekend. 

Sedert de beschikking van toelaatbaarheid werden een aantal onroerende goederen van de 
schuldenaars verkocht, nl. een perceel bouwgrond met achtergrond voor de prijs van 160.000,00 euro 
en eer:i perceel bouwland met stalling voor de prijs van. 190.000,00 euro. 

ontving lopende de procedure een aantal betalingen voor een totaal bedrag van 
219.347,78 euro, wat zij ook niet betwist, en waarmee haar schuldvordering in elk geval in hoofdsom 
volledig werd betaald. 

Gelet op.wat hoger werd uiteengezet zouden de intresten op haar schuldvordering, vervallen sedert 
de beschikking van toelaatbaarheid, kunnen worden geheractiveerd in de minnelijke 
aanzuiveringsregeling, wat in casu niet het geval is. 

Er wordt in tegendeel aan gevraagd de intresten kwijt te schelden. 

De schuldenaars genieten een maandelijks pensioen van 1.556,66 euro, waarvan hen maandelijks 
1.100,00 euro wordt overgemaakt als leefloon en om de lopende vaste kosten te voldoen, inclusief 
onderhoud van de woning, en de hoge medische kosten. 

De heer blijkt zwaar diabetes patiënt te zijn, wat dus ongetwijfeld heél wat medische 
kosten met zich mee brengt. 

Op basis van de zeer beperkte inkomsten van de schuldenaars kan duidelijk geen gunstiger regeling 
- -- - --voor ëfe schulaeisers woraen·vcïorzien, aanlietvooi'St·ël vàn-minnelijkè aanzuiv-e·ringsrèg-ëling-dat thans 

voorligt. 

Mogelijks zou op basis van de verkoop van de resterende onroerende goederen nog een bijkomende 
betaling aan de schuldeisers, en in het bijzonder aan kunnen gebeuren. 

Zoals reeds bij tussenvonnis werd uiteengezet heeft de verplichting tot tegeldemaking van alle voor 
beslag vatbare goederen geen absoluut karakter en moet deze worden geweerd als de goederen van 
de schuldenaars een onbeduidende waarde hebben of de facto onverkoopbaar zijn of als de uitwinning 
de schuldenaars en hun gezin verhinderen een menswaardig leven te leiden (Arbh. Gent, afd. Brugge, 
25 november 2011, AR 2011/AR/100, onuitg.). 

dringt, zoals hoger gezegd, niet aan op de verkoop van de woning van de 
schuldenaars, doch wel op de verkoop van 4 percelen bouwland/weiland, gelegen te en 

De schuldbemiddelaar brengt een schattingsverslag voor van landmeter-expert, 
waarde va.n de betrokken percelen in geval van gedwongen verkoop als volgt bepaalt: 

. die de 
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perceel zaailand, gelegen te 28.000,00 

euro 
perceel bouwland, gelegen te J: 33.500,00 

euro 
perceel weiland, :elegen te 14.500,00 

euro 
perceel bouwland, gelegen te 28.500,00 
euro. 

Over de waarde van de betrokken percelen blijkt tussen .partijen geen betwisting te zijn. 

Uit het schattingsverslag en de door de schuldbemiddelaar verstrekte uitleg blijkt dat de voormelde 
percelen geleger:t te en verpacht zijn, wat ongetwijfeld de 
verkoopbaarlieid ervan beperkt. 

Bovendien ontvangen de schuldenaars voor de betrokken percelen pachtgelden van 2.000,00 euro per 
jaar voor de twee percelen te en het.grote perceel bouwland te en 225,00 
euro. per jaar voor het kleine perceel te 

Dit betekent dat de schuldenaars uit de percelen bijkomende inkomsten verwerven ten bedrage van 
2.225,00 euro per jaar, of 185,42 euro per maand dat bij hun pensioen kan worden bijgelegd. 

Dit is weliswaar geen groot bedrag, doch in verhouding tot de overige inkomsten van de schuldenaars 
- een pensioen van 1.559,66 euro waarvan de schuldenaars met twee moeten leven - is het niet 
on belangrijk. 

· --··-·-···-Het-zal-de-schuldenaa rs--toelaten···om ··na-de- prócedure-·collectieve"-S<:haldenregeling ··op ·een-·· 
menswaardige manier te leven, in hun dagelijkse behoeften te voorzien doch ook om alle 
uitzonderlijke kosten (verzekeringen, kosten verbonden aan de woning ... ) op te vangen. 

Het is weliswaar zo dat veel zelfstandigen na een leven van hard werken moeten rondkomen met een 
zeer beperkt pensioen, doch de meesten onder hen zullen een reserve hebben kunnen aanleggen die 
het hen mogelijk maakt op een menswaardige manier verder te leven. 

Dit laatste is voor de schuldenaars niet het geval. 

Zij zijn reeds sedert juni 2006 (dus bijna 13 jaar) in collectieve schuldenregeling en zijn respectievelijk 
80 en 76 jaar oud. 

De verkooo van de betrokken percelen zal niet genoeg opbrengen om de volledige schuldvordering 
van (inclusief intresten) te betalen, terwijl het behoud van de percelen voor de 
schuldenaars de garantie op een menswaardig bestaan geeft. 

Er dient rekening te worden gehouden met de leeftijd van de schuldenaars, de huidige medische 
toestand, en het feit dat zij naarmate zij ouder worden nog meer zorg zullen nodig hebben, met de 
nodige kosten tot gevolg. 
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De schuldenaars zijn ook niet meer in de mogelijkheid om hun financiële situatie aanzienlijk te 
verbeteren. 

Het feit dat de schuldenaars de pachtgelden kunnen blijven ontvangen zal er ongetwijfeld kunnen toe 
bijdragen dat wordt vermeden dat zij na het einde van de procedure binnen de kortste keren opnieuw 
in financiële moeilijkheden geraken; en zelfs opnieuw hun toevlucht zo_uden moeten nemen tot de 
procedure collectieve schuldenregeling. 

Het voordeel dat de 
gelegen té en 
hierdoor zouden lijden. 

zou kunnen halen uit de verkoop van de betrokken percelen, 
; is buiten verhouding tot het nadeel dat de schuldenaars 

Er is sprake van rechtsmisbruik wanneer een recht wordt uitgeoefend op een wijze die kennelijk de 
grenzen te buiten gaat van de uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bezorgd persoon 
(Cass., 10 september 1971, Arr. Cass. 1972, ·42). 

De algemene maatstaf voor rechtsmisbruik werd door de rechtspraak van het Hof van Cassatie 
gepr�ciseerd in een aant�I speci�eke criteria zoals de uitoefening van een recht. met het uitsluitend 
oogmerk een ander te schaden, rechtsuitoefening zonder enig nut voor de titularis van dat recht, het 
feit dat de rechtstitularis zijn recht op verschillende wijzen met gelijk nut voor hemzelf kan ui�oefenen 
en hij die wijze kiest die het meest nadelig is voor de ander en tenslotte de wanverhouding tussen het 
voordeel dat de rechtsuitoefenirig biedt en het nadeel dat daardoor aan een ander wordt berokkend. 

Deze lijst van criteria is .niet uitputtend. Elke, marginaal getoetst, onredelijke rechtsuitoefening maakt 
rechtsmisbruik uit. 

Terecnt merkt ëfëSêhulêlt:iemiädëlaar op êat°'êehouCling-'vän-d·e
omstandigheden rechtsmisbruik uitmaakt. 

Rechtsmisbruik wordt gesanctioneerd door de beperking van het recht tot de normale uitoefening of 
het herstel van de er door veroorzaakte schade (Cass., 16december 1982, Arr .. Cass., 1982-83, 578). 

Een normale uitoefening zou hebben ingehouden dat voornoemde schuldeiser zou hebben ingestemd 
met het voorstel van minnelijke aanzuiveringsregeling. 

Er kan dus worden gehandeld alsof ook door 
aanzuiveringsplan. 

werd ingestemd met het minnelijk 

Het voorstel van minnelijke aanzuiveringsregeling, waarmee alle overige partijen. uitdrukkelijk of 
impliciet hebben ingestemd, kan bijgevolg worden goedgekeurd en uitvoerbaar verklaard . 

• * * * • 
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De schuldbemiddelaar heeft een staat van ereloon, emolumenten en kosten ten bedrage van 3.486,93 
euro neergelegd {voor de periode vanaf 15 augustus 2014 tot 7 augustus 2018}. 

OVereenk.omstig artikel 1675/19, § 2, zesde lid van het Gerechtelijk Wetboek mag per dossier het 
bedrag van de honoraria niet hoger liggen dan 1.200 euro, tenzij mits een bijzonder gemotiveerde 
·beslissing van de rechter. 

Gelien het in casu een afrekening over meerdere jaren betreft en de neergelegde kostenstaat tevens 
voldoet aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 december 1998, kan een bevel tot 
uitvoering worden verleend. 

De staat van erelonen, kosten en emolumenten van de schuldbemiddelaar dient, gelet op de voorziene 
integrale terugbetaling van de hoofdsommen, ten laste van de schuldenaars gelegd te worden. 

OM DEZE REDENEN, 

wij, rechter, voorzitter van de kamer S7 van de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Sint-
Niklaas, bijgestaan door 

Gelet op de artikelen der wet van '15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, op de 
artikelen 1675/10 en 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek, het Koninklijk Besluit van 18 december 
1998 houdende vaststelling van de regels en de barema's tot bepaling van het ereloon, de 
emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar. 

- -· ---·-- ·-·--Op-tegensp raak·tegenover·de·schuldbemiddelàar;-de··schuldenaar�-scholdeisers· 
" en als op tegenspraak conform artikel 

1675/16 § 4 van het Gerechtelijk Wetboek tegenover de overige inzake zijnde partijen, gelet op het 
feit dat geen verzet mogelijk is. 

De arbeidsrechtbank verleent overeenkomstig artikel 1675/10 § 5 van het Gerechtelijk Wetboek aan 
de partijen akte van het gesloten akkoord en bekrachtigt het ontwerp van de minnelijke 
aanzuiveringsregeling. 

Zeggen dat de schuldbemiddelaar bij toepassing van artikel 1675/17, § 3, alinea 2 en 3 van het 
Gerechtelijk Wetboek jaarlijks en op het einde van de aanzuiveringsregeling een verslag zal neer!eggen 
omtrent de stand van de procedure .en haar verloop, met desgevallend voeging van een staat van 
erelonen, emolumenten en kosten opgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 18 december 
1998 houdende vaststelling van de regels en de barema's tot bepaling van het ereloon, de 
emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar conform het laatst verschenen bericht van de 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie met betrekking tot de indexering. 

Geven een bevel tot tenuitvoerlegging voor de door de schuldbemiddelaar neergelegde staat van 
kosten en ereloon voor een bedrag van drieduizend vierhonderd zesentachtig euro en drie cent 
(€ 3.486,03). 
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Zeggen voor recht dat. de staat van kosten en ereloon ten laste wordt gelegd van de schuldenaars en 
machtigen de schuldbemiddelaar dit bedrag af te nemen van de rubriekrekening. 

Zeggen dat de schuldbemiddela.ar overeenkomstig artikel 1390 quater, § 2 van het Gerechtelijk 
Wetboek melding zal maken van deze homologatie van de minnelijke aanzuiveringsregeling in het 
bestand der berichten (CBB). 

St.ellen vast dat aan deze procedure geeo gerechtskosten zijn verbonden. 

Aldus gewezen, en uitgesproken in de openbare terechtzitting van de kamer ·S7 van de 
arbeidsrechtbank Gent, afdeling Sint-Niklaas van tweeëntwintig mei tweeduizend negentien. 

be griffier De voorzitter 




