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met maatschappelijke zetel te en met KSO-nummer 

appellante, 

vertegenwoordigd door mr. 

, advocaten te 

tegen 

loco mr. 

1. schuldenaar, met rljksregisternummer 

geïntimeerde, 

vertegenwoordigd door mr. , advocaat te 

en mr. 

en wonende te 

2. schuldenaar, met rijksregisternummer en wonende te 

geïntimeerde, 

vertegenwoordigd door mr. advocaat te 

3. schuldbemiddelaar, advocaat te 

met KBO-nummer 

geïntimeerde, verschijnt, 

4. 

geïntimeerde, 

vertegenwoordigd door mr. 

schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 

en met KBO-nummer 

advocaat te 

5 schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 

KSO-nummer 

gein ti meerde, 

verteeenwoordigd door mr. advocaat te 

6. . schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 

KSO-nummer · 

geïntimeerde, 

vertegenwoordigd door mr advocaat te 

7. schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 

en met KSO-nummer 

geïntimeerde, 

vertegenwoordigd door mr. 

8. 

geïntimeerde, 
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en 

en met 
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9. schuldeiser, gevestigd te 

~n met KBO-nummer 

geïntimeerde, 

1C schuldeiser, gevestigd te 

nummer 

ge 'inti meerde, 

11. schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 

met KSO-nummer 

ge'intimeerde, 

12. 

met KSO-nummer 

geïntimeerde, 

schuldeiser, gevestigd te 

13 schuldeiser, gevestigd te 

geïntimeerde, 

14 schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 

en met KSO-nummer 

geïntimeerde, 

15. 

KSO-nummer 

geintimeerde, 

schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 

16. schuldeiser, metmaatschappelijke zetel te 
met KBO-numme 

geïntimeerde, 

met als raadsman mr 

17. 

!n met KSO-nummer 

geïntimeerde, 

met als raadsman mr 

18 
en met KBQ-numme 

geTntimeerde, 

advocaat te 

schuldeiser, gevestigd tE 

advocaat tE 

schuldeiser, gevestigd te ~ 

19 schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 

en met KBO-nummer 

geïntimPerde. 

20 

geïntimeerde, 

schuldeiser, met maatschappelijke zetel te 

en met KBO-nummer 

gel'ntimeerden 4 tot en met 20 verschijnen niet. 

r PAGE 

L 
~ 
~ 

OL-00001601~57-0003-0020-01-01-~ 

en met KSO-

en 

en 

en met KBO-nummer 

mmet 

en 



Arbeidshof Gent, afdeling Gent- 2019/AG/155 - p. 4 
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* * * 

1. Voorgaanden In de procedure 

1.1. De heer ) en mevrouw (' ) vroegen 

bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg Dendermonde op 

29 november 2006, om te worden toegelaten tot de collectieve schuldenregeling. 

Bij beschikking van de beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 

5 december 2006 werden zij toegelaten tot deze regeling. Mr. 

werd aangesteld als schuldbemlddelaar. 

advocaat te 

1.2. Bij beschikking van de beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 

21 maart 2008 werd mr. benoemd tot schuldbemiddelaar In vervanging van mr. 

1.3. Bij vonnissen van 9 februari 2011 en van 11 januari 2012 heeft de schuldbemiddelingsrechter in 

de arbeidsrechtbank Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas machtiging verleend aan de heer 

en mevrouw om het perceel bouwgrond met tuingrond gelegen aan de 

kadastraal gekend als met een oppervlakte van 

968,47 m2 in bouwzone en 286,85 m2 in agrarisch gebied, onderhands te verkopen tegen de 

verkoopprijs van minimum 166.000 euro. 

Notaris met standplaats te Nerd aangesteld om tot deze· 

onderhandse verkoop over te gaan en alle verrichtingen van de rangregeling. 

Er werd gezegd dat het vonnis zou gelden voor een termijn van respectievelijk 6 en 9 maanden. 

Indien na verloop van de vooropgestelde termijn van zes/negen maanden het perceel bouwgrond 

met tuingrond niet onderhands zou zijn verkocht, werd machtiging verleend aan de schuldenaars, en 

voor zover noodzakelijk aan de schuldbemiddelaar om het openbaar te verkopen. 

De schuldbemiddelaar werd toestemming verleend om kosten te maken voor het voeren van 

publiciteit daartoe. 

Er werd gezegd dat deze beschikking [lees: dit vonnis] zou gelden voor een termijn van zes/negen 

maanden, in te gaan nadat de vooropgestelde termijn van zes/negen maanden gegeven voor de 

onderhandse verkoop is afgelopen. 
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1.4. Bij vonnis van 20 december 2012 heeft de schuldbemiddellngsrechter in de arbeidsrechtbank 

Dendermonde, afdeling Sint-Nikfaas machtiging verfeend aan de heer 

voormeld perceel bouwgrond met tuingrond gelegen aan de 

kadastraal gekend als openbaar te verkopen. 

en mevrouw om 

1.5. Bij verzoekschrift, neergelegd op 2 oktober 2013 ter griffie van de arbeidsrechtbank 

Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, vroeg de schuldbemiddelaar om aan de heer en 

mevrouw de toelating te geven om over te gaan tot verkoop uit de hand van het voormelde 

onroerend goed voor de prijs van 160.000 euro. 

Bij · vonnis van 13 november 2013 heeft de schuldbemiddellngsrechter in de arbeidsrechtbank 

Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas machtiging verleend aan de heer en mevrouw en 

voor zover noodzakelijk aan de schuldbemiddelaar om het voormelde perceel bouwgrond met 

tuingrond gelegen aan de onderhands te verkopen tegen de 

verkoopprijs van minimum 160.000 euro. 

Notaris werd aangesteld om tot deze onderhandse verkoop over te gaan en alle 

verrichtingen van de rangregeling. 

De notaris werd bevolen om de (eventueel) resterende gelden, na betaling van de hypothecaire 

schuldeiser en na aftrek van de kosten, op de rubriekrekening collectieve schuldenregeling van de 

schuldbemiddelaar te storten, die gemachtigd wordt kwijting te verlenen. 

1.6. Bij verzoekschrift, neergelegd op 14 augustus 2014 ter griffie van de arbeidsrechtbank Gent, 

afdeling Slnt-Niklaas, vroeg de schuldbemiddelaar om aan de heer en mevrouw de 

toelating te geven om over te gaan tot verkoop uit de hand van het onroerend goed gelegen te 

aan de volgens titels gekadastreerd nummer llet 

een oppervlakte van 59 are 20 centiare, nummer met een oppervlakte van 70 are 30 centiare en 

nummer met een oppervlakte van 45 are en 40 centiare, thans ten kadaster gekend als 

nummers en met een oppervlakte van 1 hectare, 75 are en 95 centiare, voor ~en bedrag 

van 190.000 euro. 

Bij vonnis van 2 september 2014 heeft de schuldbemiddelin~rechter van de arbeidsrechtbank Gent, 

afdeling Sint-Niklaas machtiging verleend aan de heer en mevrouw en voor zover 

noodzakelijk aan de schuldbemiddelaar om voormeld perceel bouwland met stalling gelegen te 

aan de onderhands te verkopen tegen de verkoopprijs van 

190.000 euro. 
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····•" -~·-----------------------------

Notaris werd aangesteld om tot deze onderhandse verkoop over te gaan en alle 

verrichtingen van de rangregeling. 

Er werd gezegd dat het aandeel van de schuldenaars, na betaling van de hypothecaire schuldeiser, 

zal worden overhandigd aan de schuldbemiddelaar die gemachtigd wordt kwijting te verlenen. 

De kosten werden ten laste gelegd van de boedel. 

* * * 

1.7. Op 7 augustus 2018 legde de schuldbemiddelaar een proces-verbaal van vaststelling van gebrek 

aan minnelijke aanzuiveringsregeling neer op de griffie van de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Sint

Niklaas. Zij verzocht: 

om te horen zeggen dat de weigering van schuldeise1 rechtsmisbruik uitmaakt; 

om over te gaan tot de homologatle van het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling; 

om akte te nemen van het akkoord dat in het voordeel is van alle betrokken partijen, ook van de 

weigerende schuldeiser vermits het zal meebrengen dat aan alle schuldeisers een grotere 

uitbetaling zal voldaan worden dan bij een gerechtelijke aanzulverlngsregeling; 

om subsidiair een gerechtelijke aanzulveringsregeling te willen opleggen. 

1.8. Bij vonnis van 28 november 2018 beval de schuldbemiddelingsrechter in de arbeidsrechtbank 

Gent, afdeling Slnt-Niklaas, de heropening van het debat om de schuldbemiddelaar en schuldeiser 

toe te laten te handelen als volgt: 

de schuldbemiddelaar diende Informatie te verschaffen over de actuele waarde van de 

onroerende goederen van de heer en mevrouw (met uitzondering van de woning 

die zij betrekken) en over de opbrengst van deze onroerende goederen (huur/pachtgelden); 

diende het bedrag van de interesten (en de samenstelling ervan) mee te delen 

waarop zij meent aanspraak te kunnen maken. 

1.9. In hun conclusie, op 4 maart 2019 neergelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank Gent, afdeling 

Sint-Niklaas, vroegen de heer en mevrouw om te zeggen voor recht dat de weigering 

van rechtsmisbruik uitmaakt en dat zou worden overgegaan tot homologatie van het 

ontwerp van minnelijke aanzulveringsregeling. 

1.10. In haar conclusie, op 28 maart 2019 neergelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank Gent, 

afdeling Slnt-Niklaas, vorderde om: 
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L 
~ 
iiim 



Arbeidshof Gent, afdeling Gent- 2019/ AG/155 - p. 7 

.. '-····-"""'··----------- -----------------

te zeggen voor recht dat haar weigering om in te stemmen met een voorstel van minnelljlce 

aanzulvering dat niet voorziet In de verkoop van de gronden van de heer en mevrouw 

geen rechtsmisbruik uitmaakt; 

te zeggen voor recht dat zij maar recht hebben op kwijtschelding van schulden na verkoop van 

alle voor beslag vatbare goederen, met uitzondering van hun woning; 

de schuldbemiddelaar te bevelen een nieuw voorstel van minnelijke aanzuiveringsregeling op te 

stellen, waarin In de verkoop van de gronden en de heractivering van de hypothecair 

gewaarborgde interesten Is voorzien. 

1.11. Bij vonnis van 22 mei 2019 heeft de schuldbemiddellngsrechter in de arbeidsrechtbank Gent, 

afdeling Sint-Niklaas akte verleend aan de partijen van het gesloten akkoord en het ontwerp van 

minnelijke aanzulveringsregelfng bekrachtigd. 

Er werd gezegd 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 

neerleggen omtrent de stand van de procedure en haar verloop, met desgevallend voeging van een 

staat van erelonen, emolumenten en kosten. 

Er werd een bevel gegeven tot tenuitvoerlegging voor de door de schuldbemiddelaar neergelegde 

staat van kosten en ereloon. 

De staat van kosten en ereloon werd ten laste gelegd van de schuldenaars. De schuldbemiddelaar 

werd gemachtigd dit bedrag af te nemen van de rubriekrekening. 

Er werd gezegd dat de schuldbemiddelaar overeenkomstig artikel 1390quater, §2 van het 

Gerechtelijk Wetboek melding zal maken van deze homologatie van de minnelijke 

aanzuiveringsregeling in het bestand der berichten (CBB). 

Tenslotte werd vastgesteld dat aan deze procedure geen gerechtskosten verbonden zijn. 

1.12. Dit vonnis is in het bijzonder gesteund op volgende motieven: 

Hoewel er in de voorliggende zaak geen sprake is van een hypothecair gewaarborgd 

woonkrediet, is de schuldvordering van schuldeiser toch hypothecair 

gewaarborgd en bevoorrecht via de in hypotheek gegeven hoeve met afhangen en grond, twee 

percelen bouwland gelegen in 

gelegen in 

en twee percelen bouwland 
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Door de veralgemeende schorsing van de loop van de interesten, kan de hypothecaire 

schuldeiser de interesten die vervallen na de beschikking van toelaatbaarheid, niet verhalen op 

de verkoopopbrengst van het gehypothekeerde goed zolang over deze interesten niets 

definitiefs werd bepaald in de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling. 

Sedert de beschikking van toelaatbaarheid werden twee onroerende goederen van de 

schuldenaars verkocht, nl. een perceel bouwgrond met achtergrond voor de prijs van 

160.000 euro en een perceel bouwland met stalling voor de prijs van 190.000 euro; 

Schuldeiser ontving Inmiddels betalingen ten belope van 219.347,78 euro zodat 

haar schuldvordering in hoofdsom volledig werd terugbetaald. 

Door de beperkte Inkomsten van de schuldenaars is geen gunstiger regeling voor de 

schuldeisers mogelijk dan het voorliggende ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling. 

De percelen gelegen in en zijn verpacht, wat de verkoopbaarheld 

ervan beperkt. De schuldenaars verwerven uit deze percelen inkomsten die biJ hun pensioen 

worden gevoegd. Deze zullen hen toelaten om ook na de procedure collectieve schuldenregeling 

op een menswaardige manier te leven, in hun dagelijkse behoeften te voorzien en alle 

uitzonderlijke kosten te betalen. 

De verkoop van de percelen zal niet genoeg opbrengen om de schuldvordering van 

net lopende interesten te beta len, terwijl het behoud van de ·percelen de schuldenaars de 

garantie geeft op een menswaardig bestaan, rekening houdende met hun leeftijd, hun medische 

toestand en met het feit dat zij in de toekomst nog meer zorg nodig zullen hebben. Door het 

behoud van de pachtinkomsten, wordt vermeden dat zij na het einde van de procedure opnieuw 

in financiële moeilijkheden geraken. 

Het voordeel dat uit de verkoop van de betrokken percelen zou halen, staat 

buiten verhouding tot het nadeel dat de schuldenaars hierdoor zouden lijden. Aldus maakt de 

houding van deze schuldeiser rechtsmisbruik uit. Bij een normale uitoefening van haar recht, 

zou zij Instemmen met het voorstel van minnelijke aanzuiveringsregeling. 

Gelet op het vastgestelde rechtsmisbruik, wordt gehandeld alsof ook instemt 

met het minnelijk aanzuiveringsplan. 

Het voormelde vonnis werd aan partijen ter kennis gebracht bij aangetekende brief van 28 mei 2019. 

*** 

2. De Procedure in hoger beroep 

2.1. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het arbeidshof Gent, afdeling Gent op 20 juni 2019, 

heeft (appellante) hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van kamer 57 van de 

arbeidsrechtbank Gent, afdeling Sint-Niklaas van 22 mei 2019. 

r-- PAGE 01-00001601457-0008-0020-01-01-~ 
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De zaak werd ingeschreven op de algemene rol van het arbeidshof Gent, afdeling Gent, onder het 

nummer 2019/AG/155. 

Bij de inschrijving van het verzoekschrift werd 20 euro geïnd voor de betaling van de bijdrage voor 

het Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand met als referentie 

2.2. De zaak werd ingeleid op de openbare terechtzitting van 16 september 2019. 

Mr. verscheen bij schriftelijke verklaring voor de heer 

(schuldenaars). Mr. en mr. 

:appellante). Mr. 

en mevrouw 

verschenen bij 

verscheen bij schriftelijke verklaring voor 

schriftelijke verklaring voor (geïntimeerde 4). Zij verzochten om de zaak 

ambtshalve in staat te stellen. De overige partijen verschenen niet. 

2.3. Bij beschikking van 21 oktober 2019 bepaalde de voorzitter van de negende kamer van het 

arbeidshof Gent, afdeling Gent, in overeenstemming met artikel 747, §2 van het Gerechtelijk 

Wetboek, conclusietermijnen alsook dat de partijen zouden worden gehoord op de openbare 

terechtzitting van 17 februari 2020. 

2.4. In haar conclusie, op 21 november 2019 op de griffie neergelegd, vraagt de schuldbemiddelaar 

om het hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren, het vonnis a quo te bevestigen en 

om de kosten te begroten als naar recht. 

2.5. In haar conclusie, op 29 november 2019 op de griffie neergelegd, vraagt schuldeiser 

om haar akte te verlenen dat zij zich gedraagt naar de wijsheid. Zij kan zich in 

hoofdorde vinden in het vonnis van de eerste rechter. 

2.6. In haar conclusie, op 19 december 2019 op de griffie neergelegd, vraagt om het 

hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren, het vonnis a quo teniet te doen, opnieuw recht 

te spreken en dienvolgens: 

te zeggen voor recht dat haar bezwaar tegen de door de schuldbemiddelaar voorgestelde 

minnelijke aanzuiveringsregeling geen rechtsmisbruik uitmaakt; 

te zeggen voor recht dat de verkoop van enkel de vier percelen grond de schuldenaars niet 

verhindert een menswaardig bestaan te leiden; 
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te zeggen voor recht dat de schuldenaars maar recht hebben op kwijtschelding van schulden na 

verkoop van alle voor beslag vatbare goederen, met uitzondering van hun woning; 

te zeggen voor recht dat de eerste rechter het voorstel van minnelijke aanzulveringsregeling 

dat voorziet In kwijtschelding van schulden zonder verkoop van de vier percelen grond van de 

schuldenaars ten onrechte heeft gehomologeerd; 

de schuldbemiddelaar te bevelen een nieuw voorstel van minnelijke aanzuiverlngsregeling op 

te stellen, rekening houdend met de hiervoor uiteengezette grieven. 

2.7. In hun conclusie, op 16 januari 2020 op de griffie neergelegd, vragen de heer en 

mevrouw oin het hoger beroep, voor zover ontvankelijk, af te wijzen als ongegrond en 

dienvolgens het vonnis a quo integraal te bevestigen en om de kosten te begroten als naar recht. 

2.8. Op de openbare terechtzitting van 17 februari 2020 zijn de raadsman van 

{appellante), de raadsman van de heer en mevrouw (schuldenaars) en de 

schuldbemiddelaar verschenen. 

Zij werden gehoord in de uiteenzetting van hun mlddelen en conclusies. 

De overige partijen waren op deze terechtzitting niet aanwezig, noch vertegenwoordigd. Ten 

aanzien van de afwezige partijen wordt het arrest eveneens op tegenspraak gewezen 

overeenkomstig artlkel747, §2 van het Gerechtelijk Wetboek. 

De zaak werd op deze zitting in beraad genomen . 

••• 

3. De grieven van bet hoger beroep 

Schuldeiser is het niet eens met de beslissing van de schuldbemlddelingsrechter. 

3.1. Het gehomologeerde voorstel van minnelijke aanzuiverfngsregeling voorzag in de volledige 

betaling van alle schulden in hoofdsom, met kwijtschelding van alle boeten, kosten en Interesten, 

zonder de verkoop van alle voor beslag vatbare goederen van de schuldenaars. 

dringt echter aan op een aanzuiveringsregeling die voorziet in de verkoop van het 

onroerend patrimonium van de schuldenaars, met uitzondering van de hoeve waar zij wonen, én in 

de heractivering van de hypothecair gewaarborgde interesten, zodat zij na de verkoop minstens een 

deel van de hypothecair gewaarborgde interesten kan recupereren. 
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Op 5 december 2006 (datum beschikking van toelaatbaarheid) bedroeg de schuldvordering van 

203.300,15 euro. In haar aangifte van schuldvordering van 28 december 2006 is 

evenwel uitdrukkelijk melding gemaakt van pro memorie bevoorrechte interesten 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. Er werd tevens vermeld dat haar vordering bevoorrecht Is op de in hypotheek 

gegeven hoeve met afhangen en grond, twee percelen bouwland gelegen in 

en twee percelen bouwland in 

3.2. De schuldenaars wonen sedert zij toegelaten zijn tot de collectieve schuldenregeling 

ononderbroken In hun hoeve, zonder betaling van enige vergoeding. Zij ontvingen tevens 

pachtgelden en maakten deze niet over aan de schuldbemiddelaar ter aanzuivering van hun schuld. 

Ingevolge de verkoop van gronden van de schuldenaars ontving betalingen ten 

belope van 219.318,75 euro, met name 150.000 euro op 11juli 2014, 7.574,43 euro op 7 april2016 

en 61.744,32 euro op 20 december 2016; dus meer dan 7 en 9 jaar na de aanvang van de 

procedure. 

Rekening houdende met de sedert de beschikking van toelaatbaarheid vervallen interesten en na 

toerekening van de door de notaris betaalde sommen, bedroeg de schuldvordering van 

op 28 maart 2019 nog 161.197,21 euro (121.119,83 + 40.077,38). Het is dan ook onaanvaardbaar 

dat een aanzienlij~ bedrag van haar schuldvordering wordt kwijtgescholden terwijl de schuldenaars 

hun onroerend patrimonium mogen behouden. 

Hoewel er geen sprake is van maandsommen van een hypothecair gewaarborgd woonkrediet die als 

boedelschuld verder moeten worden afbetaald, is de schuldvordering van Nel een 

hypothecair gewaarborgde schuld die bevoorrecht is. 

3.3. Ondanks het feit dat de verkoop van de percelen grond van de schuldenaars niet voldoende zal 

opbrengen om de vordering van integraal te voldoen, dringt zij enkel aan op de 

verkoop van de gronden, en niet op deze van de hoeve waarin de schuldenaars wonen. 

Volgens de op 30 januari 2019 uitgevoerde schatting, vertegenwoordigen de vier resterende 

percelen zaai-, bouw- en welland In en in gedwongen verkoop 

104.500 euro, en in vrijwillige verkoop 116.815 euro. Gelet op de niet onaanzienlijke waarde van de 

vier percelen, Is er sprake van een wezenlijke verbetering van de financiële toestand van de 

schuldenaars, en zijn zlj dus tot beter fortuin gekomen. 
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3.4. De schuldbemiddelaar en de eerste rechter houden ten onrechte voor dat de regeling in een 

kwijtschelding van schulden kan voorzien zonder de verkoop van alle voor beslag vatbare goederen 

van de schu ldenaars, omdat zij deze nodig hebben om een menswaardig bestaan te lelden, zodat de 

verkoop ervan rechtsmisbruik oplevert. 

De verkoop .van de vier percelen grond ter aanzuivering van hun schulden, verhindert de 

schuldenaars niet om na de beëindiging van de collectieve schuldenregeling een menswaardig leven 

te leiden. Tot nu toe beschikten zij, lopende de procedure, over 1.285,42 euro per maand (1.100 

euro leefgeld en 2.225 euro pachtgelden per jaar (185,42 euro/maand)), voor de betaling van alle 

vaste lopende kosten, zoals onderhoud van hun woning, dagelijks verteer en medische kosten, zorg 

en bijstand. Bij verkoop van de onroerende goederen zullen de schuldenaars na het einde van de 

collectieve schuldenregeling over hun volledig wettelijk pensioen van 1.556,66 euro beschikken, wat 

271,24 euro meer is dan waarover zij nu al bijna 13 jaar maandelijks beschikken. 

Omdat niet aandringt op de verkoop van de hoeve waarin de schuldenaars wonen, 

en zij dus geen huur moeten betalen, kunnen zij na afloop van de collectieve schuldenregeling 

perfect rondkomen met het maandelijks gezinspensioen van 1.556,66 euro. 

3.5. De financiële toestand van de schuldenaars zal in geval van verkoop van de gronden dezelfde 

zijn als die van andere zelfstandigen die ook moeten rondkomen met een wettelijke pensioen van 

1.556,66 euro. ZIJ hebben bovendien het voordeel dat zij eigenaar zijn van hun woonst en dat zij na 

het einde van de collectieve schuldenregeling volledig schuldenvrij zijn. Zij zullen met hun pensioen 

enkel moeten voorzien In hun dagelijkse behoeften, medische kosten en familiale hulp. 

Er is niet aangetoond dat de schuldenaars met enkel hun wettelijk pensioen geen menswaardig 

bestaan kunnen leiden, ondanks de medische kosten van de heer die diabetespatiënt is. 

3.6. stelt dat zij, in ondergeschikte orde, akkoord kan gaan met een regeling die 

voorziet in de verkoop van de vier percelen, waarna een deel van de koopsom wordt uitgekeerd aan 

de schuldenaars als reserve voor uitzonderlijke uitgaven en het saldo wordt aangewend ter 

gedeeltelijke aanzuivering van de openstaande hypothecair gewaarborgde schulden. 

Gelet op hun leeftijd (80 en 77 jaar) hebben de schuldenaars geen reserve nodig ter waarde van vier 

percelen (104.000 à 116.000 euro). Het is niet de bedoeling van de collectieve schuldenregeling om 

te voorzien in een aanzienlijke nalatenschap bij overlijden. Een reserve van 10.000 euro voor 

onverwachte kosten volstaat om op een menswaardige manier verder te leven. 
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verzet zich dus niet tegen de kwijtschelding van de schulden die overblijven na de 

verkoop van de gronden en na de aanwending van verkoopopbrengst ervan. Zij dringt niet aan op 

de verkoop van de hoeve waarin de schuldenaars wonen. 

Bijgevolg is er In hoofde van geen sprake van rechtsmisbruik. 

*. * 
4. Bespreking 

4.1. De ontvankelflkbejd yan het hoger beroep 

Het hoger beroep werd tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld. Het is ontvankelijk. 

4.2. Oe gegrondheid van het hoger beroep 

4.2.1. In het systeem van de collectieve schuldenregeling is voor de homologatie van een minnelijke 

aanzuiverlngsregeling het unaniem akkoord van alle partijen vereist. 

Omdat de schuldbemiddelaar in voorliggende zaak heeft vastgesteld dat er geen overeenkomst over 

een minnelijke aanzuiveringsregeling kon worden bereikt, heeft zij, overeenkomstig artikel 1675/11, 

§1 van het Gerechtelijk Wetboek, een proces-verbaal van gebrek aan minnelijke 

aanzuiveringsregelin~ opgemaakt en aan de schuldbemiddelingsrechter bezorgd. 

Zij verzocht de schuldbemiddelingsrechter in hoofdorde, om het bezwaar van schuldeiser 

af te wijzen ingevolge rechtsmisbruik. Ondergeschikt vroeg zij om desgevallend een 

gerechtelijke aanzuiveringsregeling op te leggen. 

4.2.2. Er Is sprake van rechtsmisbruik wanneer een recht wordt uitgeoefend op een wijze die 

kennelijk de grenzen te buiten gaat van de uitoefening van het recht door een voorzichtig en bezorgd 

persoon (Cass. 10 september 1971, Arr. Cass. 1972, 42). 

Uit het begrip "kennelijk" wordt afgeleid dat de rechter slechts beschikt over een marginaal 

toetsingsrecht, dat hij bij de beoordeling van rechtsmisbruik terughoudendheid aan de dag moet 

leggen en dat hij niet mag treden in de beleidsvrijheld van de titularis van het subjec~lef recht. Enkel 

bij duidelijk of evident onaanvaardbare rechtsultoefening kan de rechter het vooroordeel ten gunste 

van de rechtmatigheid van de handelwijze van de titularis van het subjectief recht doorbreken 

(E. VAN ACKER, C. VERBEKE, B. WYLLEMAN, Praktische gfds voor schuldbemiddelaars 2013, 188}. 
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4.2.3. Indien de betrokken partijen in het kader van een minnelijke aanzuiveringsregellng niet tot 

een akkoord komen, wordt een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opgelegd. Het verschil met de 

minnelijke aanzuiveringsregeling is dat de gerechtelijke aanzuiveringsregeling in beginsel geen 

akkoord vergt van de schuldenaars of van de schuldeisers. Deze wordt opgelegd door de rechter. 

Indien de schuldenaars al hun schulden kunnen terugbetalen, kan de rechter krachtens artikel 

1675/12, 1 van het Gerechtelijk Wetboek een aantal maatregelen opleggen zoals de spreiding van de 

betaling van de schulden In hoofdsom, de interesten en de kosten, de vermindering van de 

conventionele rente tot de wettelijke rentevoet, dan wel de gehele of gedeeltelijke kwijtschelding 

van de moratoire interesten, vergoedingen en kosten. Ook vergoedende interesten kunnen op basis 

van deze bepaling worden kwijtgescholden. Bovendien dienen voorgaande gunstmaatregelen te 

worden toegekend lastens alle schuldeisers (E. Van ACKER, C. VERBEKE, Collectieve schuldenregeling 

-Duiding- dee/1 , 26-27). 

4.2.4 . In voorliggende zaak voorziet het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling, zoals 

neergelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Sint-Niklaas op 7 augustus 2018, dat: 

elke schuldeiser de betaling van de hoofdsom van zijn schuldvordering ontvangt, en dat alle 

boeten, interesten en kosten worden kwijtgescholden; 

er tijdens de procedure geen Interesten worden aangerekend; 

aan de schuldenaars maandelijks 900 euro wordt betaald; dit bedrag is Inmiddels op 1.100 euro 

gebracht; 

ingevolge de verkoop van twee onroerende goederen, schuldeisers en 

Belastingdienst (geïntimeerde 9) reeds volledig zijn terugbetaald; 

het saldo van de rubriekrekening toelaat om bij homologatle over te gaan tot uitbetaling van de 

schuldeisers (nog 152.998,74 euro}, zodat de collectieve schuldenregeling nadien kan worden 

beëindigd; 

het saldo van de rubriekrekening, na betaling van de staat van kosten en ereloon van de 

schuldbemiddelaar, toekomt aan de schu ldenaars. 

4.2.5. weigert in te stemmen met het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling 

om de twee volgende redenen: 

zij dringt aan op de heractivering van haar hypothecair gewaarborgde interesten; 

zij dringt aan op de verkoop van het onroerend patrimonium van de schuldenaars (vier 

gronden), met uitzondering van de hoeve die door hen wordt bewoond. 
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4.2.6. De schuldbemiddelaar verdedigt het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling, stellende 

dat: 

de schuldenaars na het einde van de collectieve schuldenregeling de pachtgelden nodig hebben 

voor hun dagelijkse behoeften en om hun medische kosten te betalen; zo niet, zullen zij alsnog 

hun woning moeten verkopen; de In ondergeschikte orde voorgestelde reserve van 10.000 euro 

zal niet volstaan om de schuldenaars verder een menswaardig leven te laten leiden; 

dat er gedurende de procedure collectieve schuldenregeling onroerende goederen van de 

schuldenaars zijn verkocht; hun financiële toestand is niet verbeterd; zij zijn geenszins tot beter 

fortuin gekomen; 

dat de lening bij geen hypothecaire lening, noch een woonkrediet betreft; er is 

geen sprake van een hypothecaire rente; bijgevolg is de gevraagde kwijtschelding van interesten 

terecht en conform de wettelijke bepalingen van artikel 1675/7, § 1 en 4 van het Gerechtelijk 

Wetboek; de rente wordt geschorst gedurende de procedure collectieve schuldenregeling, en 

dit ook indien zij wordt gewaarborgd door een hypotheek; 

dat het termijnkrediet en het kaskrediet automatisch beëindigd is door de collectieve 

schuldenregeling; bovendien was het voorrecht van beperkt tot een bedrag van 

142.500 euro; bedrag dat zij reeds volledig heeft ontvangen; 

dat de door ~ehanteerde Interesten, woekerinteresten betreffen. 

4.2.7. De schu ldvordering van heeft betrekking op een krediet ingevolge een 

kredietaanvraag van 17 februari 2005 van In totaal 142.500 euro, bestaande uit een termijnkrediet 

van 135.000 euro tegen een interestvoet van 9,75% per jaar en een kaskrediet van 7.500 euro tegen 

een Interestvoet van 16,80% per jaar. 

Als waarborg hiervoor werd op 6 juli 2005 een hypothecaire kredietopening in eerste rang gesteld 

ten voordele van de bank op: 

een hoeve met afhangen en grond en twee percelen bouwland, gelegen aan de 

(gemeente ) en 

een perceel bouwland gelegen aan de 

bouwland, gelegen aan de 

en een perceel 

Deze hypothecaire kredietopening werd ingeschreven ten voordele van tot zekerheid 

van 157.500 euro (hoofdsom· van het geopende krediet ) en 15.750 euro voor alle Interesten, 

bijhorigheden en kosten. 

Ingevolge de beschikking waarbij de heer 

collectieve schuldenregeling heeft 

volgt samengesteld was: 

en mevrouw verden toegelaten tot de 

een aangifte van schuldvordering Ingediend die als 
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Kaskrediet: 

Hoofdsom: 

Contractueel schadebedlng: 

Bevoorrechte interesten à 16,80 %/jaar vanaf 05/12/2006: 

Termijnkrediet: 

Hoofdsom: 

Contractueel schadebeding: 

Bevoorrechte interesten à 9,75 %/jaar vanaf 05/12/2006: 

Totaal (behoudens memorie): 

16.735,53 euro 

3.347,11 euro 

p.m. 

152.681,26 euro 

30.536,25 euro 

p.m. 

203.300,15 euro. 

4.2.8. Krachtens artikel 1675/7, §1 van het Gerechtelijk Wetboek heeft de beschikking van 

toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling de opschorting van de loop van de interesten tot 

gevolg. 

Dit betekent dat zowel de "remunatoire" interesten bedongen als tegenprestatle voor het ter 

beschikking stellen van een som geld (een lening of een krediet), als de Vertragingsinteresten 

(moratoire, vergoedende, gerechtelijke) geschorst zijn vanaf de beschikking van toelaatbaarheid. 

Ook de interesten die gewaarborgd zijn door een hypotheek, worden geschorst door de beschikking 

van toelaatbaarheid. Zij kunnen slechts opnieuw beginnen lopen als de minnelijke of gerechtelijke 

aanzuiverlngsregeling dit voorziet (Cass. 23 april2004, JLMB 2004, 1046; Cass. 15 oktober 2004, RDJB 

2007, 244). 

Artikel 1675/7, §4 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt verder dat de gevolgen van de beschikking 

van toelaatbaarheid, onder voorbehoud van de bepalingen van de aanzuiveringsregellng, verder 

lopen tot net einde van de aanzuiveringsregeling. 

4.2.9. De vraag is of het in het kader van de collectieve schuldenregeling van de heer · en 

mevrouw al dan niet opportuun is om over te gaan tot heractivering van de door 

aangegeven interesten, hetgeen onlosmakelijk tot gevolg heeft dat ook het resterend gedeelte van 

het onroerend patrimonium van de schuldenaars te gelde moet worden gemaakt. 

Het hof stelt dienaangaande vooreerst vast dat behoudens alle andere schuldelsers 

van de heer en mevrouw 1kkoord zijn gegaan met het ontwerp van minnelijke 

aanzuiveringsregeling waarin werd voorzien dat enkel hun schuldvordering in hoofdsom zou worden 

terugbetaald. 
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Bovendien overstijgt de hoofdsom van de door aangegeven schuldvordering 

(169.416,79 euro= 152.681,26 euro+ 16.735,53 euro) de oorspronkelijke hoofdsom van de door de 

heer en mevrouw 1angegane kredieten (142.500 euro= 135.000 euro+ 7.500 euro). 

Bijgevolg werden de opengevallen interesten tot de datum van de beschikking van toelaatbaarheid 

van de collectieve schuldenregeling, reeds in de hoofdsom van de aangegeven schuldvordering 

openomen. 

Ingevolge de door notaris gedane betalingen van in totaal 219.347,78 euro werd 

overigens niet alleen de door aangegeven hoofdsom van haar schuldvordering 

(169.416,79 euro) terugbetaald, doch ook het totale bedrag van het door haar aangegeven 

schadebeding (33.883,36 euro) en een gedeelte van de Interesten die n.a de beschikking van 

toelaatbaarheid zijn opengevallen, hoewel deze in principe geschorst waren. Het door 

aangehaalde feit dat zij jaren heeft moeten wachten op de terugbetaling van haar 

schuldvordering, werd aldus gecompenseerd. 

Door de tussengekomen betalingen van notaris aan is ook het totale 

bedrag waarvoor zij een hypothecaire inschrijving had (157.500 euro+ 15.750 euro= 173.250 euro) 

terugbetaald. 

In geval de schorsing van de Interesten zou worden opgeheven en deze zouden worden 

geheractiveerd, zouden de heer en mevrouw zelfs al zou voor het geheel van de 

schulden worden uitgegaan van een intrest van 9,75% - aan meer moeten 

terugbetalen dan het dubbele van het bedrag waarvoor zij oorspronkelijk een lening hebben 

aangegaan. De opengevallen interesten bedroegen volgens de berekening van op 

28 maart 2019 reeds 161.197,21 euro, hetgeen een hoger bedrag betreft dan het bedrag van 

142.500 euro waarvoor het krediet oorspronkelijk werd aangegaan. Er is aldus terecht sprake van 

"woekerinteresten". 

4.2.10. In geval er een gerechtelijke aanzuiveringsregeling zou worden opgelegd, zouden de thans 

reeds gedeeltelijk aan terugbetaalde (woeker)interesten kunnen worden herleid tot 

de conventionele lnterestvoet, of zelfs kwijtgescholden. 

Dit geldt evenzeer voor het aan deze schuldeiser - en niet aan de andere schuldeisers -

terugbetaalde schadebeding. 

Bovendien zou er desgevallend In het kader van een gerechtelijke aanzuiverlngsregeling, evenmin 

moeten worden overgegaan tot een verkoop van de resterende onroerende goederen. 
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In alle geval, wordt vastgesteld dat in het thans ter homologatie voorgelegde ontwerp 

van minnelijke aanzuiveringsregeling, voordeliger wordt behandeld dan de overige schuldeisers, daar 

waar in het kader van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling dient te worden uitgegaan van een 

gelijke behandeling van de schuldeisers. 

Het hof is dan ook van oordeel dat het om voormelde redenen niet opportuun is om tot 

heractivering van de door gevorderde Interesten over te gaan. 

Dit is des te meer het geval nu de opbrengst van de verkoop van de resterende onroerende goederen 

van de schuldenaars niet. volstaat om de lopende Interesten in hun geheel te vergoeden. Deze 

bedroegen op 28 maart 2019 reeds 161.197,21 euro, terwijl landmeter in een verslag van 

30 januari 2019 de waarde van de onroerende goederen, met uitzondering van de woning van de 

schuldenaars, bij gedwongen openbare verkoop bepaalde op 28.000 euro (perceel zaailand 

, 33.500 euro (perceel bouwland 1, 14.500 euro (perceel weiland 

en 28.500 euro (perceel bouwland 

Bovendien blijkt uit de door de schuldenaars neergelegde stukken dat zij de inkomsten uit de 

onroerende goederen (pachtgelden ten belope van 2.225 euro per jaar) nodig hebben en ook in de 

toekomst zullen blijven nodig hebben om In hun levensonderhoud te voorzien en om hun steeds 

oplopende medische kosten te kunnen betalen. 

Verder dient rekening te worden gehouden met het feit dat de organisatie van de verkoop van deze 

onroerende goederen opnieuw een ruime tijd in beslag zal nemen waardoor de collectieve 

schuldenregeling nog niet zal kunnen worden afgesloten, terwijl de inmiddels sedert 2012 in artikel 

1675/7, §6 van het Gerechtelijk Wetboek ingeschreven maximale termijn voor een collectieve 

schuldenregeling (zeven jaar) reeds ruimschoots is overschreden. De collectieve schuldenregeling 

van de heer en mevrouw loopt ondertussen al meer 13 jaar. 

4.2.11·. Uit het geheel van bovenstaande elementen blijkt aldus dat de vraag van tot 

heractivering van de voormelde interesten en tot verkoop van de onroerende goederen van de 

schuldenaars, en dit na betaling van een bedrag aan deze schuldeiser dat meer bedraagt dan de door 

haar aangegeven hoofdsom (inclusief vervallen Interesten) en schadebeding, en meer dan het bedrag 

waarvoor een hypothecaire inschrijving werd gedaan, terwijl de andere schuldeisers genoegen 

nemen met een loutere terugbetaling van de hoofdsom van hun schuldvordering, rechtsmisbruik 

uitmaakt. 

Door aan te sturen op de activering van interesten en de bijkomende verkoop van onroerende 

goederen oefent haar rechten als kredietverstrekker uit op een wijze die kennelijk de 

grenzen te buiten gaat van de manier waarop een voorzichtig en bezorgd persoon deze zou 

uitoefenen, gelet op de manifeste wanverhouding tussen het voordeel dat dergelijke 
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rechtsuitoefening biedt aan slechts één schuldeiser en het hierdoor aan de schuldenaars berokkende 

nadeel. 

Dit geldt des te meer daar de heer en mevrouw reeds een aantal onroerende 

goederen die zij in hun bezit hadden, verkocht hebben om hun schulden aan te zuiveren en ziJ 

derhalve geenszins tot beter fortuin zijn gekomen, wel integendeel. Uit de door de schuldenaars 

neergelegde stukken blijkt bovendien dat zij de beperkte inkomsten uit pachtgelden nodig hebben 

om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, om hun stijgende medische kosten te kunnen 

dekken en om hen aldus een menswaardig leven te laten leiden. Ook de in ondergeschikte orde 

voorgestelde reserve van 10.000 euro zal hiertoe niet volstaan. 

Het feit dat bij overlijden van de schuldenaars alsnog een nalatenschap zal openvallen ten voordele 

van hun erfgenamen, doet hieraan_geen afbreuk. Evenmin doet de gemaakte vergelijking met wat 

andere zelfstandigen als pensioen ontvangen, ter zake. Er werd Immers al uitvoerig op gewezen dat 

de schuld van ruimschoots we~d terugbetaald, alsook dat de duur voor het voeren 

van een collectieve schuldenregeling reeds ruimschoots werd overschreden. 

4.2.12. Gelet op hetgeen hiervoor werd uiteengezet, is het hof van oordeel dat de eerste rechter 

terecht heeft geoordeeld dat er in de voorliggende zaak sprake Is van rechtsmisbruik. 

Het hoger beroep is bijgevolg ongegrond. Het bestreden vonnis wordt integraal bevestigd. 

OM DEZE REDENEN, 

HET ARBEIDSHOF, 

Rechtsprekend op tegenspraak. 

De rechtspleging verliep In overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 

gerechtszaken. 

Verwerpt alle andere, ruimere of strijdige conclusies. 

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond. 

Bevestigt het vonnis van de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Slnt-Niklaas, van 22 mei 2019 (AR-nr. 

08/4881/B) in al zijn onderdelen. 

Legt de kosten van het geding overeenkomstig artlkel1017, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek 

ten laste van 
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Zegt dat de bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, 

betaald bij de inschrijving van het hoger beroep, ten laste blijft van 

Stelt vast dat er voor het overige aan deze procedure geen te vereffenen gerechtskosten verbonden 

zijn. 

Aldus gewezen door het arbeidshof Gent, afdeling Gent, negende kamer, samengesteld uit 

raadsheer en In openbare terechtzitting van zestien maart tweeduizend twintig 

uitgesproken doot , raadsheer, met bijstand van , griffier. 
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