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JuriObs 
De newsletter van het juridische platform van het Observatorium

 “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

Marie Godefridi, 2022, Commentaire sous Trib. trav. Liège, division Huy (6e) du 15 novembre
2021 (R.G. 15/272/B)

Meester Marie Godefridi buigt zich over de toewijzing van de sommen bestemd voor de kinderen in het kader
van procedures van collectieve schuldenregeling.

Benoît Odin, 2022, Commentaire pratique d’établissement d’un procès-verbal d’ordre ou ordre
allégé dans le cadre d’une vente immobilière en cours de procédure en règlement collectif de
dettes

Deze bijdrage van Meester Benoît Odin wil ons praktische tips geven om een proces-verbaal van
rangregeling of verkorte rangregeling op te maken in het kader van de verkoop van een onroerend goed
terwijl de procedure van collectieve schuldenregeling loopt.

Recente rechtspraak 

Collectieve schuldenregeling

GwH., 30 juni 2022 (nr, 92/2022)

Herroeping - Kennisgeving per gerechtsbrief - Artikel 1675/16 GW - Geen vermelding van
beroepsmogelijkheden, hun indieningstermijnen en de bevoegde rechtbank - Nietigheid - Neen - Recht op
toegang tot de rechter - Informatie van de rechtzoekende - Schending van de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet.

Cass. (1e k.), 18 maart 2022 (C. 21.0006.F)

Faillissement - Zaakvoerder - Hoedanigheid - Onderneming - Artikel I.1, 1° WER - Interpretatie - Organisatie -
Gebrek aan eigen materiële, financiële en personele middelen - Faillissement - Neen.

Arbh. Luik (afd. Namen, 7de k.), 14 februari 2022 (A.R. 2021/AN/94) en Arbrb. Luik (afd. Namen
(9de k.), 26 april 2021 (A.R. 18/76/B)
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Schuldvorderingen - Vonnis - Verjaringstermijn - 10 jaar - Toelaatbaarheid - Schorsing verjaring - Datum
aangifte van schuldvordering - Verjaarde schulden - Beroep - Ondeelbaar geschil - Artikel 1053 GW -
Schuldenaars in schuldbemiddeling niet in het geding geroepen - Onontvankelijk.

Arbh. Gent (afd. Brugge, 9de k.), 14 september 2021 (A.R. 2021/BR/004)

Toelaatbaarheidsvoorwaarden - Artikel 1675/2 GW - Niet of niet langer de hoedanigheid van onderneming
hebben - Mevrouw is niet ingeschreven in de KBO - Mijnheer was zaakvoerder van S. dat op 15/05/2018
failliet werd verklaard - De faillissementsprocedure loopt nog steeds - Onderneming - Artikel I.1, 1° WER -
Ontoelaatbaar - Hoger beroep - Artikel XX.105 WER - Mijnheer heeft zijn activiteiten als zaakvoerder voor
meer dan 6 maanden gestaakt - Hervormd vonnis - Verzoekers toegelaten tot de CSR-procedure

Arbh. Gent (afd. Brugge, 9de k.), 13 september 2021 (A.R. 2021/BR/3)

Toelaatbaarheidsvoorwaarden - Geen structurele en langdurige schuldenlast - Gevraagde documenten niet
ingediend - Ontoelaatbaar - Beroep - Geen vermogen - Kosten hoger dan inkomsten - Bestaan van
structurele en langdurige schuldenlast - Hervormd vonnis - Voorwaarden vervuld - Toelaatbaar

Arbh. Gent (afd. Brugge, 9de k.), 8 juli 2021 (A.R. 2020/AR/139)

Herroeping - Niet-nakoming van verplichtingen - Geen inkomsten gestort op de bemiddelingsrekening -
Verhoging van kosten - Verlaging van inkomsten - Nieuwe schulden - Tijdens de procedure - Zelfstandige
activiteit - Ontbreken van rechterlijke machtiging - Beroep - Evaluatieperiode - Gebrek aan inzet - Gevraagde
documenten niet ingediend - Vonnis bevestigd

Arbrb. Henegouwen (afd. Charleroi, 5de k.), 13 juli 2022 (A.R. 19/295/B)

Toelaatbaarheid - Gevolgen - Artikel 1675/7, §2, GW - Schorsing van de middelen van tenuitvoerlegging -
Gelijkheid onder schuldeisers - Fiscale schuldvordering na toelaatbaarheid - Compensatie - Beslag -
Onrechtmatig beslag - Kosten van de beslaglegging - Ten laste van de FOD  Financiën.

Arbrb. Henegouwen (afd. Charleroi, 5de k.), 13 juli 2022 (A.R. 09/16/B)

Nieuwe schulden - Schulden na toelaatbaarheid - Achterstallige onderhoudsbijdragen - Door de
onderhoudsgerechtigde aan de aanvrager verschuldigde bedragen - Compensatie

Arbrb. Luik (afd. Hoei, 6de k.), 25 april 2022 (A.R. 20/152/B)

Verzoek tot bevrijding - Artikel 1675/16bis GW - Medeschuldenaar - Vergelijkbaar met een persoonlijke
borgstelling - Kosteloze verbintenis - Onevenredige verbintenis - Volledige bevrijding - Minnelijke
aanzuiveringsregeling - Overeenkomst zonder voorbehoud - Homologatie - Naleving van de regeling - Afzien
van vervolging.

Arbrb. Henegouwen (afd. Bergen, 10de k.), 1 maart 2022 (A.R. 17/512/B)

Hypothecaire schuldeiser - Aangifte van schuldvordering - Formaliteiten - Artikel 1675/9, §2 en §3 GW -
Ontbreken van aangifte - Verval - Gevolgen - Verkoop van gebouw - Gerechtelijke aanzuiveringsregeling

Arbrb. Luik (afd. Hoei, 6de k.), 21 februari 2022 (A.R. 20/130/B)

Hypothecaire schuldeiser - Ontbreken van aangifte van schuldvordering - Krediet opgezegd - Betaling van de
maandelijkse afbetaling - Gedwongen invorderingsprocedure - Schorsing van de middelen van
tenuitvoerlegging - Niet-naleving van de procedure van collectieve schuldenregeling - Schuldeiser wordt
geacht verzaakt te hebben aan zijn schuldvordering.

Arbrb. Henegouwen (afd. Charleroi, 5de k.), 10 februari 2022 (A.R. 17/197/B)

Minnelijke aanzuiveringsregeling - Bezwaar - Aangifte van schuldvordering - Verjaring ingeroepen door
schuldbemiddelaar - Laattijdige aangifte - Leefgeld - Gerechtelijke aanzuiveringsregeling.

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 ;
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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 onmisbare tool voor uw dagelijkse beroepspraktijk.

Observatorium voor Krediet en Schulenlast. Château de Cartier, Place du Perron, 38, 6030 Marchienne-au-Pont
Tel : 071/33.12.59 - Fax : 071/32.25.00 

Algemeen email : info@observatoire-credit.be - Website : http://www.observatoire-credit.be 
Ondernemingsnr. : 0452.320.403 - RPR Hainaut (afd.Charleroi) - IBAN : BE91 0682 4452 2576 

Unsubscibe from these emails
View and Update your Profile

Report this email as Junk

https://www.youtube.com/watch?v=jbBtL-iwwP0&t=3s
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063451164422
https://www.linkedin.com/company/27106627/admin/
https://observatoire-credit.be/nl/JuriObs?

