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De newsletter van het juridische platform van het Observatorium

Belofte maakt schuld … welkom op “JuriObs”, het online juridische platform van het Observatorium
Krediet en Schuldenlast.

Dit kosteloze en tweetalige platform is een verzamelplaats van juridische informatie die nuttig is in de
dagelijkse praktijk van al wie professioneel betrokken is bij de minnelijke en gerechtelijke schuldbemiddeling.

Om JuriObs te ontdekken

Rechtspraak … voor u van commentaar voorzien

Carine Flamend, 2021, « Onderhoudsbijdragen en de procedurele collectieve schuldenregeling.
Een turbulente relatie »

Op 16 juni 2021 weigert de arbeidsrechtbank Gent (afdeling Ieper) een verrekening toe te staan tussen
achterstallige alimentatie en toekomstige alimentatie. Carine Flamend geeft toelichting bij de regels inzake
verrekening en de gelijkheid van de schuldeisers.

Gauthier Mary, 2021, « Être admis lorsqu’on ne remplit pas les conditions »

Op 7 mei 2021 wordt een verzoeker die is toegelaten tot de procedure, ondanks de niet– naleving van de
toelaatbaarheidsvoorwaarden, door de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Hoei) niet herroepen. Gauthier
Mary zoomt in op de toelaatbaarheidsvoorwaarden en op de mogelijkheden voor de rechter om zijn/haar
beslissing te herzien.

Manuella Sénécaut, 2021, « Faute de clause relative à la répartition du solde du compte de
médiation dans un plan amiable prévoyant un pourcentage de remboursement, faut-il
considérer que les créanciers y ont renoncé ? »

Op 18 mei 2021 beslist het arbeidshof van Luik (afdeling Luik) om aan de verzoeker het saldo van de
bemiddelingsrekening terug te betalen bij de afsluiting van het minnelijke plan dat voorziet in een
schuldkwijtschelding. Manuella Sénécaut geeft een overzicht van de geldende beginselen en van de
mogelijkheden tot verdeling van het saldo van de bemiddelingsrekening in het kader van een minnelijk
aanzuiveringsplan.  

Recente rechtspraak 

Faillissement

GwH., 22 april 2021 (nr. 62/2021)

Geen aanvraag tot uitwissing –  Rechtsmiddel – Termijn van 3 maanden –  Vervaltermijn – Voorbereidende
werkzaamheden – Bevordering van het ondernemerschap – Doelstelling niet gehaald –  Discriminatie –
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Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet

Collectieve schuldenregeling

Cass. (3e k.), 18 januari 2021 (S.20.0043.F)

Hypothecaire lening – Gebrek aan opzegging – Hypothecaire lening buiten plan – Verkoop van onroerend
goed – Verdeling van de opbrengst van een verkoop – Geen verkoop van de hoofdverblijfplaats –
Ontbindende voorwaarde – Geen gerechtelijke procedure.

Arbh. Antwerpen (afd. Antwerpen, 8de k.), 9 maart 2021 (A.R. 2020/AA/497)

Ontwerp van minnelijk aanzuiveringsplan –  Bezwaarschrift – Gedeeltelijk betwiste schuldvordering –
Gerechtelijk aanzuiveringsplan – Onbetwiste schuldvordering opgenomen in het plan – Hoger beroep –
Bevestigd vonnis.

Arbh. Antwerpen (afd. Antwerpen, 8de k.), 9 februari 2021 (A.R. 2020/AA/456)

Aangifte van schuldvordering –  Termijnen – Laattijdige aangifte –  Ontwerp van minnelijk aanzuiveringsplan –
 Bezwaarschrift –  Homologatie –  Hoger beroep –  Bevestigd vonnis.

Arbrb. Luik (afd. Hoei, 6de k.), 20 juli 2021 (A.R. 20/31/B)

Financiering van een voertuig – Beslag op het voertuig voorafgaand aan de toelaatbaarheid – Verkoop na de
toelaatbaarheid –  Artikel 1675/7 Ger. W. – Geen aangifte van schuldvordering – Teruggave van de gelden op
de bemiddelingsrekening.

Arbrb. Henegouwen (afd. Charleroi, 5de k.), 22 juni 2021 (A.R. 14/472/B)

Ontwerp van minnelijk aanzuiveringsplan – Aanvraag tot homologatie –  Schuldeiser –  Bezwaarschrift bij
wijze van conclusie – Betwisting van het bedrag in hoofdsom – Aard van het bezwaarschrift –
Nieuw/aanvullend bezwaarschrift –  Artikel 1675/10, §4 Ger. W. – Laattijdig bezwaarschrift –  Homologatie.

Arbrb. Henegouwen (afd. Charleroi, 5de k.), 20 mei 2021 (A.R. 17/550/B)

Penale boete – Nieuwe schuld – Verwekkend feit – Datum van de gerechtelijke beslissing –  Niet – Datum
van de feiten – Schuld voorafgaand aan de toelaatbaarheid –  Passief van de schuldbemiddeling –
 Toestemming van de schuldeisers.

Arbrb. Luik (afd. Hoei, 6de k.), 14 mei 2021 (A.R. 20/39/B)

Verzoek tot schuldbevrijding –  Artikel 1675/16bis Ger. W. –  Medeschuldenaar – Gelijkstelbaar met een
persoonlijke zekerheid – Verbintenis om niet – Niet-evenredige verbintenis – Algehele schuldbevrijding.

Arbrb. Luik (afd. Luik, 14de k.), 7 mei 2021 (A.R. 20/805/B)

Toelaatbaarheidsvoorwaarden – Herroeping van een eerdere procedure – Termijn van 5 jaar –  Niet – Geen
derdenverzet – Beginsel van het gezag van het rechterlijk gewijsde – Procedurele kwade trouw –  Niet –
Soevereine beoordeling van de rechter – Voortzetting van de procedure.

Arbrb. Gent (afd. Ieper, I7de k.), 2 maart 2021 (A.R. 16/136/B)

Ontwerp van minnelijk aanzuiveringsplan – Nieuwe schuld – Vergoeding voor lichamelijke schade –
 Regresvordering – Verkeersongeval in dronken toestand – Schuld voorafgaand aan de toelaatbaarheid –
Schuld in de boedel – Kwijtschelding van schuld – Niet-reduceerbare schuld –  Artikel 1675/13, §3, Ger. W. –
Bedrag in hoofdsom opgenomen in het plan – Schuldkwijtscheldingen voor interesten en kosten – Herziening
van het plan –  Niet – Voorzien door een beding van het plan.

Arbrb. Luik (afd. Namen, 9de k.), 8 februari 2021 (A.R. 20/6/B)

Geen samenwerking –  Sabotagehandeling – Afstand onder voorwaarde.

Rappel
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Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP) die van toepassing zijn sinds 1 juni 2021
Vereenvoudigde procedure voor gerechtelijke reorganisatie / Verlenging tot 16 juli 2022
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand / Nieuwe plafondbedragen op 1 september 2021

Ontdek JuriObs ! 

U vindt er :

drie thema’s : het consumentenkrediet, het hypothecaire krediet en de collectieve schuldenregeling ;
de vigerende wetgeving via de officiële websites van onze wetgevende instanties ;
de recente en oudere rechtspraak, die werd geselecteerd en geanonimiseerd helemaal volgens de
AVG-normen en die in pdf-formaat kan worden gedownload ;
analyses en commentaar van de hand van de juristen van het Observatorium, door
praktijkbeoefenaars, universiteitsdocenten, advocaten, schuldbemiddelaars en magistraten, die in pdf-
formaat kunnen worden gedownload ;
modellen van verzoekschriften in collectieve schuldenregeling, beschikbaar in een toegankelijk
formaat.

Met een geavanceerde zoekmotor en aanklikbare trefwoorden kunt u uw zoekopdracht aansturen om ze
efficiënter, sneller en vlotter te maken.  
Meerdere keren per jaar ontvangt u een newsletter met daarin belangrijke nieuwigheden, nieuwe
commentaar en recente rechtspraak.

Wacht niet om “JuriObs” te verkennen, een nieuwe en onmisbare tool voor uw dagelijkse beroepspraktijk.
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