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De door de schuldenaar gevorderde rechtsplegingsvergoeding valt ten laste van de schuldenaar,
vermits de schuldbemiddelaar.zich door zijn toedoen verplicht zag am een vordering tot herroeping
van de collectieve schuldenregeling in te dienen (cf. toepassing art. 1017, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek én artikel 1382 B.W.; cf. Cass. 24 april 1978, Arr. Cass. 1978, 965; Cass. 14 mei 2001, Pas.
2001, 1, 280), waarvan het beroep door appellante een gevolg is.
De bijdrage van 20 euro voor het Begrotingsfonds voor de jurldische tweedelijnsbijstand blijft ten
laste van appellante, nu zij in beroep in het ongelijk werd gesteld.

OM DEZE REDENEN,
HET ARBEIDSHOF,
Rechtsprekend op tegenspraak ten aanzien van appellante, de schuldenaar (eerste geïntimeerde) en
de schuldbemiddelaar en ais op tegenspraak (cfr. artikel 1675/16 § 4 van het Gerechtelijk Wetboek)
ten aanzien van de overige inzake zijnde partijen.
De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal
in gerechtszaken.
Verwerpt aile andere, ruimere of strijdige conclusies.
Wijst het verzoek van appellante om de collectieve schuldenregeling in hoofde van de h. X1 te
herroepen af ais onontvankelijk.
Zegt dat de schuldbemiddelaar onverwijld op het bericht van collectieve schuldenregeling de
vermeldingen of aanpassingen laat aanbrengen ais bedoeld in artikel 1390quater, §2 Gerechtelijk
Wetboek.
Zegt voor recht dat de schuldenaar zijn eigen gedingkosten dient te dragen.
Legt de bijdrage van 20 euro voor het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand - zoals
bepaald in artikel 4 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de
juridische tweedelijnsbijstand - die door de bvba S1 bij het neerleggen van haar verzoekschrift tot
hoger beroep werd betaald, ten laste van appellante.
Aldus gewezen door het arbeidshof Gent, afdeling Brugge, negende kamer, door Mevr. Caroline
Verbeke, raadsheer, en in buitengewone openbare terechtzitting van donderdag vijf juli
tweeduizend en achttien uitgesproken door Mevr. Caroline Verbeke, raadsheer, met
bijstand van de h. ... , toegevoegd griffier (artikel 329 Ger.W.) (beschikking voorzitter d.d. 5 juli
2018).

