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COLLECTIEVE SCHULDENREGELING IN CORONA-TIJDEN / OPINIE 
“Geld is te regelen, je gezondheid niet.” 
Tijdelijke overmacht en jurisprudentiële schorsing. 
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Over nu en de toekomst 
 
Bij het uitschrijven van deze visietekst is de COVID-19-crisis allerminst bedwongen. 
Naast de menselijke problemen houdt de corona-crisis ook heel wat financiële onzekerheid in. Economisch 
wordt door specialisten gesproken van een nakende recessie. Heel wat bedrijven dreigen over de kop te gaan, 
met zo mogelijk heel wat banenverlies tot gevolg. 
De regering zet in om bedrijven te redden. Daartoe zal er allicht eerstdaags een volmachtsbesluit verschijnen. 
Ook voor particulieren niet-ondernemers breken er onzekere tijden aan. Heel wat mensen staan reeds op 
technische werkloosheid, en daar komen er de komende tijd allicht nog een aantal bij. 
Wellicht stelt deze tijdelijke werkloosheidsvergoeding en de bijkomende door de overheden toegekende 
premies en vergoedingen, de meesten van hen in staat om net het hoofd boven water te houden. Voor anderen 
zal dit wellicht niet volstaan om zonder kleerscheuren de periode van crisis te overbruggen. Voor iedereen 
toont de crisis zich immers in weer andere niet te voorziene menselijke en financiële gevolgen. 
Hoe kom je gezond en financieel, al dan niet samen met je gezin, de komende weken en maanden door? Dit 
is de vraag die de meeste mensen bezighoudt.  
Sommigen dreigen in de armoede terechtkomen, anderen nog in dieper water dan hun huidige situatie al is. 
Het klinkt niet bemoedigend in tijden waarin iedereen goed nieuws wil horen. Van iedereen wordt nu min of 
meer het uiterste gevraagd van incasseringsvermogen (thuis). 

 
Deze COVID-19-crisis treft heel wat mensen concreet. Mensen komen financieel in de problemen. Belangrijk 
bij een dalend inkomen dat er kan voorzien worden in o.m. levensonderhoud, nl. dat er voldoende geld is om 
boodschappen te doen en te voorzien in de noodzakelijke behoeften en vaste kosten.  
Mensen komen of dreigen (nog meer) in betalingsproblemen te komen - omwille van werkverlies of technische 
werkloosheid met inkomstenverlies - waarvoor er snelle oplossingen van de overheid nodig zijn.  
Het is ondertussen nadenken over scenario’s van hoe de toekomst er kan uitzien, met als uitgangspunt: “geld 
is te regelen, je gezondheid niet”;  en op dat laatste wordt voor nu terecht heel hard ingezet. 
 
Voor daarna, is plannen maken moeilijk. We kunnen zoals gezegd nadenken in scenario’s, over hoe één en 
ander er in toekomst zal uitzien. Er is een toekomst (!); de ziekte gaat voorbij, en op basis van die toekomst 
worden de problemen uit het verleden geregeld  (via herfinanciering, betalingsregelingen, uitstel van betaling, 
etc.) en als de terugbetalingen later niet meer matchen met het inkomen dan is er desgevallend de 
mogelijkheid tot kwijtschelding; wel steeds rekeninghoudend met de rechten van de schuldeisers, want ook 
o.m. ondernemingen moeten (omwille van bv. hun werknemers) kunnen overleven. De economie zit nl. in 
elkaar vervlochten.  

 
Schorsing van de aanzuiveringsregeling – typen van schorsing 
 
Heel wat verzoekers komen in de technische werkloosheid terecht. Het inkomen daalt. OCMW ’s tekenen een 
verhoogde vraag naar het bekomen van een leefloon op. Ook van mensen die zich anders niet tot het OCMW 
richten.1 

 
1 Zie : GvA 30 maart 2020, OCMW’s in provincie Antwerpen zien nu al toestroom door coronacrisis: “we zien totaal nieuwe mensen”, 
door Andreas Rotty. 
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Ook verhoogt thuisblijven met het gezin voor sommigen de kosten (voor boodschappen, vaste lasten als water, 
elektriciteit, verwarming, … etc.). In tegenstelling tot buitenhuis schoollopen en werken, zit verzoeker met zijn 
gezin nu thuis. Het kostenplaatje dient zich anders aan. Pas later zal blijken hoe dit zich allemaal financieel 
vertaalt.2  
Verzoekers moeten net zoals bedrijven over voldoende liquiditeiten kunnen beschikken, voldoende leefgeld 
ontvangen om de periode door te komen.  
Om dit op te vangen dienen een groot aantal dossiers ‘on hold’ te worden gezet. ‘On hold’ zetten betekent 
o.i. niet dat er daarvoor nu massaal dient te worden ingezet op procedures tot herziening van de 
aanzuiveringsregeling. Aan deze herziening zijn er immers kosten verbonden, en het is bijlange na niet zeker 
of deze herziening voor nu nodig en nuttig is. Het kan immers zijn dat de toekomst zich rooskleuriger aandient 
dan nu algemeen wordt aangenomen, en bij het hernemen van de economie een herziening zich daarna kan 
tonen als de (procedureel) spreekwoordelijke ‘brug te ver’. 
M.a.w. een wijziging in de toestand van de verzoeker en zijn gezin moet voldoende substantieel en blijvend 
zijn, zo niet is er geen reden om een aanpassing aan te brengen aan de aanzuiveringsregeling; om deze te 
herzien.3 Het is te vroeg om in veel dossier nu reeds een herziening op de tafel te leggen.  
 
In tijden van corona is het o.i. zaak om de inhoudingen die voor de schuldeisers en de procedure gebeuren 
op het inkomen van de verzoeker-schuldbemiddelaar overeenkomstig het aanzuiveringsplan, daar waar 
nodig, voorlopig op te schorten om op die manier de leefgeld-enveloppe voor de verzoeker en zijn gezin 
te kunnen verhogen; zorgen dat er toch voldoende leefgeld is bij een terugvallend inkomen. 
Zulks past in een zoektocht naar het bieden van directe oplossingen voor de toegelaten en door de crisis 
geraakte debiteur, in een poging deze corona-periode financieel zonder kleerscheuren door te komen. 
 
Daar waar in het dossier nog geen aanzuiveringsregeling is uitgewerkt, kan de schuldbemiddelaar dit 
zondermeer meteen uitzetten, en de inhoudingen tijdelijk schorsen of herleiden. Herleiden, omdat het ook 
voor de korte toekomst nuttig kan zijn toch nog een reserve aan te leggen. 
De schuldbemiddelaar kan vervolgens overgaan tot het uitwerken van een moratorium-plan dat een bijzondere 
vorm is van een ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling.4 In dit moratorium kan er ‘tijd worden gekocht’, 
en kan hoop worden gecreëerd voor een economisch en financieel herstel in de toekomst. 
In die dossiers waarin er reeds een aanzuiveringsregeling werd gehomologeerd (minnelijke regeling)  of 
opgelegd (gerechtelijke regeling), kan o.i. op initiatief van de schuldbemiddelaar ook de uitvoering van de 
regeling worden geschorst.  

 
De term ‘schorsing’ dekt in het kader van de procedure collectieve schuldenregeling verschillende 
ladingen. 
In de meest brede zin gaat het om de door de rechter opgelegde herziening met schorsing van een 
gehomologeerde aanzuiveringsregeling omwille van gewijzigde omstandigheden of nieuwe feiten, met de 
opdracht aan de schuldbemiddelaar tot het uitwerken van een nieuwe regeling volgens de regels van de wet. 
Het betreft hier het geval van de herziening (art. 1675/14, §2 Ger.W.). 5 
Een schorsing kan evenwel ook een meer beperkte uitwerking hebben, wanneer de rechter toestaat dat de 
regeling behouden blijft, doch gedurende een bepaalde duur of termijn wordt geschorst – teneinde bv een 

 
2 Bijna twintig procent van de Nederlanders ervaarde in maart 2020 een inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis. Een iets 
hoger percentage (21 procent) verwacht die terugval ook in april. Dat blijkt uit een peiling van het Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (Nibud). Uit een onderzoek van de Ugent blijkt dat één op de vijf Vlamingen denkt zijn job te verliezen. 
3 E. VAN ACKER, C. VERBEKE en B. WYLLEMAN, Praktische Gids voor schuldbemiddelaars, Mechelen, Kluwer, ed. 2013, p. 230 
ev., nr. 381. 
4 E. VAN ACKER, C. VERBEKE en B. WYLLEMAN, o.c., Mechelen, Kluwer, editie 2013, p. 153 ev., nrs. 241-245. 
5 In geval van een herziening wordt een beschikking tot herziening in de regel op stukken afgeleverd. Er zal dienen te worden 
gehandeld volgens art. 1675/10 Ger.W. 
Het komt anderzijds hoogstzelden voor dat een schuldeiser of schuldenaar zelf de herziening vraagt. Vroeger behoorde dit tot de 
standaard-werkwijze van de FOD Financiën, hetgeen evenwel tot veel onnodige onduidelijkheid leidde. 
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nieuwe schuldvordering (eerst, en bij voorrang) te regelen – om na verloop van de door de rechter opgelegde 
termijn opnieuw te hernemen.6 
De schorsing kan ook het karakter aannemen van contractuele schorsing van de overeenkomst (een 
schorsingsclausule opgenomen in de minnelijke aanzuiveringsregeling).7 
 
Een speciale vorm van schorsing kan ‘jurisprudentiële schorsing’ worden genoemd – alle vormen van 
schorsing van de overeenkomst waarvoor de grond dient te worden gezocht in jurisprudentiële rechtsregels, 
waarvan sommigen wel het statuut van algemeen rechtsbeginsel hebben verworven, zoals de exceptie van 
niet-uitvoering – namelijk de schorsing die het hof van cassatie verbindt aan de overmachtssituatie met 
tijdelijk karakter.8  
 
Tijdelijke overmacht – schorsing van de verbintenis(sen)– schorsing van rechtswege 
 
Weliswaar schorst overmacht elke termijn – “contra non valentem agere, non currit praescriptio” – maar het is 
evident dat discussies gaan oplaaien of de corona-maatregelen in alle omstandigheden een dergelijke, laat 
staan strikte vorm van overmacht opleveren, en welke gevolgen dit verbintenisrechtelijk zal hebben.9 
 
Tijdelijke overmacht vormt volgens het Hof van Cassatie één van de mogelijke gronden om verbintenissen 
of contracten te schorsen, voor zover (1) de verhindering zelf tijdelijk is en (2) de overeenkomst bovendien 
nog nuttig kan worden uitgevoerd na die termijn.  
Wanneer de mogelijkheid tot nuttige uitvoering niet langer vervuld is, is de overmacht definitief.10 
De verhindering die de tijdelijke overmacht uitmaakt, schort van rechtswege de uitvoering van de rechten 
en plichten van de partijen in een wederkerige overeenkomst op; de uitvoering van rechtswege moet worden 
hernomen zodra de verhindering verdwijnt.11 
De schorsing als gevolg van tijdelijke overmacht moet bijgevolg niet aan de rechter worden gevraagd, maar 
treedt van rechtswege in wanneer de voorwaarden daartoe vervuld zijn.12 13 

 
Schorsing van rechtswege – zonder tussenkomst van de rechter 

 

 
6 Deze techniek wordt reeds gebruikt in Brussel Nl. In een ontmoeting met de schuldbemiddelaars van de afdelingen Dendermonde-
Aalst-Sint-Niklaas, werd door de Voorzitter Arbrb. Gent, dhr. S. Bouckaert, ook mondeling uiteengezet dat hij een schorsing in die zin 
genegen is. 
7 De vraag naar schorsing stelt zich niet in zgn. ‘saldoregeling’. Het gaat om een vorm van minnelijke aanzuiverinsgregeling waarbij 
wat er voor de schuldeisers wordt ‘gespaard’, wordt verdeeld zonder dat vooraf duidelijk is wat de schuldeisers ook effectief gedurende 
de regeling zullen ontvangen. Wat wordt ingehouden kan nl. gedurende de regeling erg ‘fluctueren’. In een saldoregeling valt immers 
– gelet op de vele hypotheses die worden voorzien in het plan – niet met zekerheid te voorspellen wat de schuldeisers over de 7 jaar 
dat een regeling duurt, zal ontvangen. Het is opmerlkelijk dat schuldeisers dit soort regelingen aanvaarden. Anderzijds aanvaarden 
bepaalde rechtbanken deze ‘saldoregeling’ niet. Waar de ‘saldoregeling’ worden geweerd, is dit o.m. om reden dat de schuldeisers 
niet voldoende worden geïnformeerd over wat ze zullen ontvangen. Daarnaast wordt een ‘saldoregeling’ ook gezien als een 
gemaksoplossing voor de schuldbemiddelaar; laat zich snel opgestelen en vraagt weinig opvolging tegen een hoge ‘verloning’. 
8 A. DE BOECK, “De schorsing bij overmacht in het gemene verbintenissen-en contracttenrecht”, in Schorsing van verbintenissen en 
overeenkomsten, Die Keure, 2010, 59-87.; De term ‘jurisprudentiële schorsing’ wordt door DE BOECK ontleend aan L. CORNELIS, 
“De schorsing van verbintenissen”, TPR 2008, (467), p. 489, nr. 34. 
9 Zie : Verslag aan de Koning bij het Koninklijk Besluit nr. 2 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere 
termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor 
de hoven en rechtbanken, B.S. 9 april 2020, p. 25727. 
10 Cass. 13 januari 1956, Pas. 1956, I, 461, RW 1956-57, 569 en JT 1956, 213, noot M. TAQUET.; Voor de collectieve 
schuldenregeling komt dit eigenlijk neer op de noodzaak van een herziening van de aanzuiveringsregeling overeenkomsti art. 
1675/14, §2 Ger.W. 
11 Cass. 9 oktober 1958, Arr. Cass. 1959, 118 en Pas. 1959, I, 143. 
12 A. DE BOECK, “De schorsing bij overmacht in het gemene verbintenissen-en contracttenrecht”, o.c., Die Keure, 2010, p. 71, wijst 
op het bestaan van gelijkaardige regeling in Frankrijk. De gevatte rechter beschikt weliswaar over een appreciatiebevoegdheid, maar 
eens hij vaststelt dat de geldende voorwaarden zijn voldaan, stelt hij in een declaratief vonnis de schorsing vast. 
13 DE BOECK ziet de grondslag van deze ‘jurisprudentiële schorsing’ in de gecombineerde toepassing van de bindende kracht van 
de overeenkomst vervat in art. 1134, eerste lid, B.W., met de regel van de primauteit van de uitvoering in nature. Zie: A. DE BOECK, 
“De schorsing bij overmacht in het gemene verbintenissen-en contracttenrecht”, o.c., Die Keure, 2010, p. 77, voetnoot 84 en de aldaar 
aangehaalde rechtsleer en rechtspraak. 
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De (jurisprudentiële) schorsing die hier voor ogen wordt gehouden is een schorsing van de (minnelijke of 
gerechtelijke) aanzuiveringsregeling, beperkt in tijd en omvang. Zij heeft niet tot opzet inhoudelijk te raken 
aan de aanzuiveringsregeling zelf. De maatregel is minder ingrijpend dan het tenietgaan of uitdoven van de 
getroffen verbintenis(sen) (door bv. een herziening).   
De contractuele band wordt integraal behouden en de overeenkomst bestaat. Deze schorsing vormt als 
het ware een ‘neutrale fase’ in het leven van de overeenkomst. Die schorsing kan als bewarende maatregel 
worden aangemerkt. Zo kan er bv aan gedacht worden omwille van de huidige corona-problematiek in 
bepaalde dossiers de uitvoering van de regeling tijdelijk worden geschorst (bv. 3 tot 6 maanden). Dit laat 
meteen toe door de tijdelijke niet-uitvoering van het aanzuiveringsplan, de leefgeld-enveloppe van de 
verzoeker te verhogen. 
 
Aldus is het juister te stellen dat de tijdelijke overmacht leidt tot de schorsing van de uitvoering van de door 
overmacht getroffen aanzuiveringsregeling dan wel tot de schorsing van de verbintenis en/of overeenkomst 
als dusdanig in geval van een herziening. Het achterliggende idee bij de herziening is nl., dat wanneer het 
oude plan niet langer kan worden uitgevoerd, de uitvoering ervan dient te worden stopgezet (=geschorst). 
Deze procedure bij herziening werd door de wetgever niet uitgewerkt.14 De rechter schorst en herlanceert de 
minnelijke fase (zie verder).  

 
Sommige minnelijke aanzuiveringsregelingen voorzien zelf in het tekstuele gedeelte bij het plan, in de 
mogelijkheid tot het ‘schorsen’ van een plan, een zgn. schorsingsclausule (bv. bij werk- of inkomstenverlies 
van de schuldenaar),  wanneer er daartoe aanleiding bestaat. In dit geval is de tussenkomst van de rechtbank 
wellicht niet nodig, en neemt de schuldbemiddelaar het initiatief op basis van de tekst en de voorwaarden 
opgenomen in de gehomologeerde regeling.15 
 
Voor alle andere dossiers, waarin de regeling niet voorziet in de mogelijkheid van een contractuele schorsing, 
is de tussenkomst van de rechter geen noodzaak gelet op het standpunt van cassatie in dezer (schorsing van 
rechtswege). Dit levert een ander voordeel op, nl. dat wanneer tijdens de social-distancing-maatregelen ook 
de rechtbank en de griffie in een afgeslankte versie van zichzelf functioneren, een toestroom van ‘bijkomende 
acties’ via beschikkingen en gerechtsbrieven kan worden vermeden.  
 
Prachtisch kan worden gesteld dat daar waar de verzoeker direct of indirect financieel wordt ‘getroffen’ door 
de corona-maatregelen uitgevaardigd door de regering , nl. de strenger veiligheidsvoorschriften en de daaruit 
voortvloeiende beperkingen van het openbaar leven en de bewegingsvrijheid, de overeenkomst van 
rechtswege wordt opgeschort gedurende de duur van deze maatregelen. 
Het gaat hier immers om een uitzonderlijke situatie in crisistijden, en niet om de wisselvalligheden van het 
leven waarbij het soms voorkomt dat iemand werkloos of ziek wordt. 

 
Informatieverplichting 

 

 
14 De ‘Praktische gids voor schuldbemiddelaars’ heeft het slechts over het verval van de aanvankelijke overeenkomst. (zie : E. VAN 
ACKER, C. VERBEKE en B. WYLLEMAN, o.c., Mechelen, Kluwer, editie 2013, p. 231 ev., nr. 385). Dit geeft evenwel geen enkele 
zekerheid naar de schuldeisers toe. De tussenkomst van de rechtbank echter wel. Op die manier is het voor de schuldeisers duidelijk 
dat de uitvoering is geschorst en een nieuwe regeling wordt uitgewerkt. De enige interessante problematiek die hier opduikt is deze 
van de uurtijd van de aanzuiverinsgregeling bij elkaar opvolgende aanzuiveringsregelingen. 
15 Voor de toekomstige aanzuiveringsplannen is het wellicht nuttig een dergelijke schorsingsclausule te voorzien, zeker nu 
virologen waarschuwen voor toekomstige nieuwe golven van besmetting en het afwisselend hernemen en weer loslaten van Lock-
down-maatregelen. Over de inhoud van zo’n clausule dient te worden nagedacht. Inspelen op inkomen en leefgeld is te voorzien; de 
conventionele regelingen kunnen betrekking hebben op de informatieplichten en de verlenging van de overeenkomst. De gevolgen 
van een schorsing op de duurtijd van de aanzuiveringsregeling vraagt om nadere analyse (zie verder). 
Omdat algemeen wordt aangenomen dat de gemeenrechtelijke overmachtsleer noch van openbare orde noch van dwingend 
recht is, zijn private regelingen omtrent de overmacht in beginsel geoorloofd (zie : A. DE BOECK, “De schorsing bij overmacht 
in het gemene verbintenissen-en contracttenrecht”, o.c., Die Keure, 2010, p. 61, noot nr. 8; Cass. 11 januari 1883, Pas. 1883, I, 29. 
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Een schorsing van rechtswege van de uitvoering van de overeenkomst bij tijdelijke overmacht impliceert 
een eerder theoretisch automatisme. Immers de schorsing zal pas intreden doordat één van de partijen zich 
daarop beroept, in dit geval de schuldenaar-verzoeker.  
Het spreekt voor zich dat de schuldeiser die uitvoering van de aanzuiveringsregeling mag verwachten, op de 
hoogte dient te worden gebracht. De grondslag van die informatieplicht dient te worden gezocht in de 
verplichting de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren (art. 1134, derde lid B.W.). Zij komt in het kader 
van de procedure collectieve schuldenregeling o.i. toe aan de schuldbemiddelaar op vraag van de verzoeker. 
Het is immers de schuldbemiddelaar die toeziet op de uitvoering van de aanzuiveringsregeling overeenkomstig 
art. 1674/4, §1 Ger.W.  
Wanneer de verzoeker de schuldbemiddelaar melding geeft van het ingaan van tijdelijke werkloosheid of een 
ander direct financieel gevolg van de corona-uitbraak voor hem en zijn gezin,  kan de schuldbemiddelaar een 
initiatief nemen. Met akkoord van de verzoeker kan worden beslist tot de tijdelijke schorsing van de uitvoering 
van het aanzuiveringsplan, waarna de schuldeisers kunnen worden geïnformeerd. 
 
Teneinde de kosten van de procedure te drukken lijkt een eenvoudige brief bij gewone post of digitale weg 
aan de schuldeiser voldoende, al moet o.i. toch de voorkeur worden gegeven aan een aangetekende brief. 
Dit laatste houdt een zekere kost in, maar het biedt anderzijds de zekerheid dat de brief de schuldeiser bereikt. 
De schuldeiser kan worden voorgesteld bij het uitblijven van een reactie binnen een in de brief opgenomen 
termijn, in te stemmen met een tijdelijke schorsing van het plan.  
Het spreekt voor zich dat de redenen van de tijdelijke schorsing duidelijk in de brief dienen te worden 
opgenomen. De schuldeiser moet in de mogelijkheid worden gesteld, dankzij de informatie, enige controle 
uit te oefenen op de beweringen van de schuldenaar om alleen al de eigen contractuele positie te kunnen 
bepalen.16 Waarbij de informatieplicht ook ertoe moet bijdragen om de mogelijke schadelijke gevolgen van de 
schorsing te beperken.17  
Het kan moeilijk worden ingebeeld dat in de gegeven omstandigheden van de COVID 19-crisis de schuldeisers 
met dergelijke werkwijze niet zouden kunnen instemmen.  
 
Rechtsmisbruik en goede trouw 
 
Anderzijds wanneer de schuldbemiddelaar als motor van de procedure vaststelt dat de omstandigheden zijn 
gewijzigd, en de ‘noodzakelijke maatregelen’ treft die zich opdringen om het ‘menswaardig bestaan’ van de 
verzoeker te garanderen, de schuldeiser die tóch de uitvoering van de verbintenissen van de andere partij eist 
(in casu van de verzoeker), dit eisen rechtsmisbruik kan uitmaken en derhalve in strijd zou zijn met de 
goede trouw. Het hof van Cassatie onderschrijft ook deze redenering.18 
In het geval een schuldeiser zich later toch eerder balsturig of recalcitrant zou opstellen en toch op uitvoering 
zou aandringen, kan de rechter nog steeds worden gevat en op basis van de geschetste elementen van 
rechtsmisbruik en de goede trouw, een beperking of herstel opleggen. 
 
Van rechtsmisbruik is sprake 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, wat zich onder meer 
concretiseert in het geval dat het aan derden berokkende nadeel buiten verhouding is met het door de houder 
van het recht beoogde en verkregen voordeel.19 Het begrip kennelijk wijst er op dat de rechter slechts een 
marginaal toetsingsrecht heeft en dat hij de handelswijze van de titularis van het kwestieuze recht slechts bij 
een flagrant onaanvaardbare rechtsuitoefening mag doorbreken. 
  
Overeenkomstig de door de rechtspraak van het Hof van Cassatie ontwikkelde en bijgetreden criteria voor de 
beoordeling van het rechtsmisbruik, is er sprake van rechtsmisbruik wanneer: 

 
16 Vergelijk M.E., STORME, “Kontractuele kontrolerechten en bewijsovereenkomsten”, in De behoorlijke beëindiging van 
overeennkomsten, Brussel, ABJE, 1993, (57), 83-98. 
17 X., THUNIS, “La suspension du contrat”, in La fin du contrat, CUP, 2001, (43), p. 72, nr. 25. 
18 Cass. 14 april 1994; Cass. 20 april 2006; Cass. 14 oktober 2010 
19 Zie : H. VANDENBERGHE, e.a., ‘Overzicht van rechtspraak 1985-1993 – Onrechtmatige daad’, TPR 1995, 1210 e.v., nr. 28 
en de verwijzingen aldaar naar rechtspraak. 
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- Het recht uitgeoefend wordt met het uitsluitend oogmerk om een ander te schaden, 
- Het recht uitgeoefend wordt zonder enig nut voor de titularis van dat recht, 
- De titularis zijn recht op verschillende wijzen kan uitoefenen, maar kiest voor de voor derden meest nadelige 

wijze van uitoefening ervan; 
- Er een wanverhouding bestaat tussen het voordeel dat de rechtsuitoefening biedt aan de titularis en het 

nadeel dat in hoofde van de anderen ontstaat. 
  
Rechtsmisbruik wordt gesanctioneerd door de beperking van het recht tot de normale uitoefening of herstel 
van de erdoor veroorzaakte schade.20 

 
De goede trouw-norm opgevat in zijn aanvullende werking verklaart anderzijds waarom de contractuele 
loyauteitsplicht de getroffen schuldenaar-verzoeker in het geval de overeenkomst voor de schuldeiser nog een 
nut vertoont, “genoegen” moet nemen met een tijdelijke maatregel van niet-uitvoeren in plaats van de 
ingrijpende uitdoving van de verbintenissen.  
 
Reikwijdte van de (jurisprudentiële) schorsing – gevolgen voor de contractduur 
 
De vraag rijst of een tijdelijke overmacht leidt tot de opschorting van alle verbintenissen ? Het cassatiearrest 
van 13 januari 1956 (zie voetnoot nr. 6) lijkt zulks te bevestigen : “Attendu que la force majeure … suspend 
l’exécution de tous les engagements nés d’un contrat synallagmatique …”.  
Sommige juristen zijn evenwel van oordeel dat enkel de getroffen verbintenissen waarvan de uitvoering door 
de overmacht onmogelijk is, moeten worden opgeschort, alsook de daarmee samenhangende 
tegenprestatie(s) van de wederpartij.21 In de collectieve schuldenregeling lijkt deze ‘opdeling’ weinig relevant 
zodat we er hier verder ook niet op ingaan. 
 
In de jurisprudentiële schorsing blijft het contract (in casu de aanzuiveringsregeling) met al zijn bepalingen 
ongewijzigd bestaan, en is enkel de uitvoering van de verbintenissen die zijn opgenomen in het 
aanzuiveringsplan geschorst. 
Over de impact dat dit heeft voor bepaalde duur-contracten lopen de meningen uiteen. 
Aan de tijdelijke overmacht komt geen bevrijdend effect toe, zodat een verlenging van de contractduur met 
de duur van de opschorting voorop lijkt te staan. Dit betekent dat alle termijnen voorzien in het plan 
‘opschuiven’ overeenkomstig de duur van de schorsing. 
Bovendien wanneer blijkt dat de partijen bij de verdere uitvoering nog nut hebben en de effectieve uitvoering 
meer gewicht heeft dan het louter verstrijken van de overeenkomst bij de vervaldag, lijkt het aangewezen zulks 
de doorslag te laten geven en daarmee de termijnen ‘opschuiven’. 
Het kan volgens het arbeidshof Brussel trouwens niet worden voorgehouden dat een (minnelijk) 
aanzuiveringsplan automatisch ten einde komt door het verstrijken van de termijn, wanneer de schuldenaar 
tijdens de looptijd zijn verbintenissen niet is nagekomen. De minnelijke aanzuiveringsregeling wordt als 
overeenkomst beheerst door de algemene regels van het contractenrecht zoals bijgesteld door het vijfde deel 
Titel IV Ger. W., waaronder art. 1675/10 Ger. W. Hierdoor worden op grond van art. 1161 BW alle bedingen 
uitgelegd het ene door het andere, zodat elk beding wordt opgevat in de zin die uit de gehele akte voortvloeit.22 
 
Het gehele plan wordt bijgevolg geschorst. Gedurende de schorsing is er immers ook geen ‘reële’ inspanning 
van de debiteur naar de schuldeisers toe. 

 
Toegang tot de rechter bij schorsing wegens tijdelijke overmacht 
 

 
20 Cass., 16 december 1982, Arr. Cass. 1982-83, 578. 
21 Zie bv.:  X., THUNIS, “La suspension du contrat”, o.c., CUP, 2001, (43), p. 73, nr. 27. 
22 ArbH. Brussel 7 oktober 2013, AR 2013/AB/427, juridat, Justel nr. 2013 1007-6. 
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Het weze herhaald dat de schorsing als gevolg van de tijdelijke overmacht niet aan de rechter moet worden 
gevraagd, maar van rechtswege intreedt wanneer de voorwaarden daartoe vervuld zijn. Dit neemt niet weg 
dat de rechter kan worden gevat bij discussie over bv. de beoordeling van het tijdelijke of definitieve karakter 
van de overmacht, of de duur van de schorsing. De rechter die over een appreciatiebevoegdheid beschikt, 
kan vaststellen of aan de geldende voorwaarden zijn voldaan, en zo dit het geval is, stelt de rechter in een 
declaratief vonnis de schorsing vast. 
Tegen dit vonnis staat uiteraard hoger beroep open. 
 
Overmacht en imprevisie 
 
In periodes van crisis en dreigende recessie ervaart een verzoeker al sneller problemen om zijn contractuele 
verbintenis opgenomen in het aanzuiveringsplan uit te voeren. Zowel de overmachts- als de imprevisieleer 
komen dan tegemoet aan de situatie waarbij een contractpartij maar moeilijk haar verbintenis kan uitvoeren 
doordat de omstandigheden zijn gewijzigd nadat die contractpartij haar overeenkomst gesloten heeft. Terwijl 
de overmachtsleer tot het geldende Belgische recht behoort, kent de imprevisieleer in principe geen plaats in 
ons recht.23 De imprevisieleer wordt door de rechtspraak en rechtsleer verworpen en er is aldus geen sprake 
van een interpretatieve werking van de goede trouw. Het zou de rechter namelijk te veel macht geven en 
ingaan tegen de bindende kracht van de overeenkomst (art. 1134 B.W.).24 
 
De feitelijke omstandigheden van het klassieke onderscheid tussen de situatie waarbij het voor de schuldenaar 
onmogelijk is om een verbintenis uit te voeren (overmachtsleer) en de situatie waarbij de schuldenaar het zeer 
moeilijk krijgt om een verbintenis uit te voeren (imprevisieleer), vinden voor wat de collectieve schuldregeling 
betreft, hun antwoord in het art. 1675/14, §2 Ger.W. De schuldbemiddelingsrechter beschikt niet over de 
mogelijkheid om de aanzuiveringsregeling, die de vrucht is van het akkoord tussen partijen, inhoudelijk aan te 
passen, of afbreuk de doen aan de bindende kracht van de overeenkomst. De rechter kan daarentegen wel 
de overeenkomst ‘ongedaan maken’. 

 
‘Schorsen’ met tussenkomst van de rechter – artikel 1674/14, §2 Ger.W. 
 
De tussenkomst van de rechter garandeert in principe rechtszekerheid ten aanzien van alle partijen.  
Alle partijen kunnen zich los van de mogelijkheid van schorsing van rechtswege ook wenden tot de 
schuldbemiddelingsrechter overeenkomstig het art. 1674/14, §2 Ger.W. door een eenvoudige schriftelijke 
verklaring neergelegd ter griffie of aan de griffier verzonden. Dit kadert in de blijvende saisine van de 
schuldbemiddelingsrechter. 
 
Artikel 1674/14, §2 Ger.W. bepaalt :  
“… Bij moeilijkheden die de uitwerking of de uitvoering van de regeling belemmeren of wanneer nieuwe feiten zich 
voordoen terwijl de regeling opgesteld wordt of die feiten de aanpassing of de herziening van de regeling rechtvaardigen, 

 
23 M., dE POTTER DE TEN BROECK, Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht, Intersentia, 2017, 438 p.; J. ROZIE, S. 
RUTTEN, A. VAN OEVELEN,  Overmacht, Intersentia, 2015, 170 p. 
24 De imprevisieleer is in het recht een leer die de rechter de mogelijkheid geeft om een contract aan te passen of 
te ontbinden wanneer er zich na het ogenblik van de contractsluiting onvoorzienbare en ontoerekenbare wijzigingen voordoen in de 
omstandigheden waarin de partijen hun contract uitvoeren waardoor het (economisch) evenwicht van het contract ernstig verstoord 
wordt en waardoor de prestaties van de debiteur sterk verzwaard worden. 
Toch bestaan er op deze verwerping een paar uitzonderingen: 

- men kan imprevisie contractueel bedingen ; 

- de wet op de overheidsopdrachten laat de overheid toe de prijs voor de overheidsopdracht te wijzigen (in het kader van de 
continuïteit van de openbare dienst) op voorwaarde dat voorzien werd in een prijsherzieningsclauslule (art 10, eerste lid Wet van 
17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten) ; 

- het beginsel van de continuïteit van de openbare dienst, toegepast op concessies ; 

- huurprijsherzieningen in het huurrecht, in het kader van 3-6-9-contracten ; 

- in koopovereenkomsten is imprevisie voorzien in hetWeens Koopverdrag  (art. 79) ; 

- het Verdragenverdrag voorziet bij verdragen ook een soort imprevisie (de zgn.rebus sic stantibus).   
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laat de schuldbemiddelaar, de arbeidsauditeur, de schuldenaar of elke belanghebbende schuldeiser, door een eenvoudige 
schriftelijke verklaring, die ter griffie neergelegd wordt, de zaak opnieuw voor de rechter brengen.“ 

 
‘Moeilijkheden’ en ‘nieuwe feiten’ omvatten een groot toepassingsgebied. De woorden aanpassing of 
herziening impliceren dat de rechter kan ‘ongedaan maken’ wat werd opgelegd (gerechtelijk plan) of 
gehomologeerd (minnelijke aanzuiveringsregeling). In dit laatste geval kan de rechter immers de minnelijke 
aanzuiveringsregeling die zoals gezegd de vrucht is van het akkoord van partijen niet ‘aanpassen’ of 
‘veranderen’. De rechter heeft daarentegen wel de mogelijkheid om de minnelijke fase te ‘herlanceren’, waaruit 
volgt dat minnelijke aanzuiveringsregelingen elkaar kunnen opvolgen. Wanneer een gehomologeerde 
aanzuiveringsregeling immers niet langer uitvoerbaar is, mag die regeling wellicht ‘vervallen’.25 Een ‘schorsing’ 
van het ‘oude’ aanzuiveringsplan en het ‘herlanceren’ van de minnelijke fase dringt zich op, ook al spreekt de 
wet zelf niet van een ‘schorsing’. Het opleggen van een schorsing in afwachting van het uit werken van 
een nieuwe regeling is een gangbare praktijk in de meeste arbeidsrechtbanken.26  
 
Daar waar de rechter het niet vermag het akkoord van de partijen aan te passen of te veranderen, maar het 
akkoord wel ongedaan kan maken, vermag de rechter het o.i. ook zondermeer de tijdelijke schorsing van de 
overeenkomst op te leggen indien er daartoe goede redenen bestaan, en dit zonder het herlanceren van de 
minnelijke fase.27 
Net zoals bij de schorsing van rechtswege wordt daarmee niet geraakt aan de aanzuiveringsregeling zelf. 
De contractuele band wordt integraal behouden en de overeenkomst bestaat. Deze schorsing vormt ook 
hier als het ware een ‘neutrale fase’. 
Er is daartoe evenwel geen duidelijk tekstargument. De wet collectieve schuldenregeling spreekt in het artikel 
1675/14, §2 Ger.W. niet van een ‘schorsing’. Hoewel … 
 
Het corona virus samen met de overheidsmaatregelen van ‘social distancing’ en de beperkte ‘lock-down’, 
vormen een situatie die (overeenkomstig medici en de politiek) als tijdelijk dient te worden ingeschat. De 
situatie is met name niet voldoende substantieel om een aanpassing aan de aanzuiveringsregeling te 
rechtvaardigen.  
Een ‘COVID 19-schorsing’ door de rechter overeenkomstig art. 1675/14, §2 Ger.W.  lijkt ons zondermeer 
mogelijk. 

 
Artikel 1674/14, §2 Ger.W. - openbare zitting en de beoordeling op stukken 
 
De wet voorziet bij de toepassing van artikel 1675/14, §2 Ger.W. een openbare zitting. 
Daar waar het toepassingsgebied van art. 1675/14, §2 Ger.W. inhoudelijk tav. de moeilijkheden en nieuwe 
feiten als zeer ruim kan worden gezien, is de procedurele draagwijdte van hetzelfde artikel veel minder 
duidelijk.  
De wet verleent aan de belanghebbende schuldeiser – schuldeiser in of van de boedel, tussenkomende 
schuldeiser en zelfs een derde schuldeiser die tot dusver vreemd bleef aan de procedure - een initiatiefrecht. 
Iedereen die bijgevolg een belang doet blijken voldoet aan deze wettelijke omschrijving.28 Deze 
belanghebbende schuldeiser wordt partij in de ingestelde procedure.29  

 
25 Deze regeling werd immers slechts afgesloten of opgelegd in het licht van de op dat ogenblik bestaande omstandigheden (rebus 
sic stantibus). 
26 Dit heeft uiteraard gevolgen op het aspect duurtijd van de aanzuiveringsregeling bij opeenvolgende plannen, doch deze discussie 
valt buiten dit opiniestuk. 
27 Wie het grote vermag (de overeenkomst beëindigen), vermag daarmee ook het kleinere (de overeenkomst schorsen). 
28 Het kan hierbij gaan om een schuldeiser in de boedel die de samenloop ondergaat, alsook om een nieuwe schuldeiser – o.m. 
schuldeiser van de boedel – waarmee de schuldenaar heeft gecontracteerd na de toelaatbaarheid en/of wiens schuldvordering is 
ontstaan tijdens de procedure. 
Typevoorbeelden hiervan zijn de onbetaald verhuurder; of de onbetaalde onderhoudsgerechtigde; telkens voor de tijdens de 
procedure vervallen huren en onderhoudsgelden. Zie : C. BEDORET (ed.), Le fil d’Ariane du règlement collectif de dettes, Anthemis, 
2015, p. 654. 
29 Brussel 18 mei 2001, J.L.M.B., 2002, p. 60; inbegrepen de nieuwe schuldeiser en de schuldeiser die niet in het inleidend 
verzoekschrift werd opgenomen. 
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De griffier geeft kennis van de datum waarop de zaak voor de rechter komt aan de schuldenaar en de 
schuldeiser, ook de schuldbemiddelaar al noemt de wet die niet. Het is echter niet duidelijk of die loutere 
kennisgeving hen het statuut van partij verleent.30 Op de datum waarop de zaak wordt behandeld heeft een 
tegensprekelijk debat plaats met respect voor de rechten van verdediging. Op deze zitting kan er een vonnis 
volgen.  
Als initiatief-nemende partij dient de belanghebbende schuldeiser o.i. betekening van het tussen te komen 
vonnis te ontvangen, evenals alle partijen die via de griffier kennisgeving hebben ontvangen (art. 1675/14, 
§2 Ger.W.)  
 
In de praktijk wordt de beslissing tot schorsing en het ‘herlanceren’ van de minnelijke fase beoordeeld op 
stukken. Het organiseren van een openbare zitting in die omstandigheden is niet alleen een grote kost, het is 
bovendien weinig zinvol.  
Er is geen reden om aan te nemen dat er anders zou dienen te worden gehandeld in geval van het beslissen 
tot een schorsing van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling. 
 
Hoger beroep – maatregel van inwendige aard 
 
Wat door een tijdelijke COVID-19-schorsing overeenkomstig het art. 1675/14, §2 Ger.W. wordt bereikt, is 
een efficiënte en snelle rechtsbedeling in een situatie die in het belang van de debiteur een directe oplossing 
vraagt voor een acuut probleem (verhoging van de leefgeld-enveloppe); maar dient bovendien ook het 
algemeen belang gegeven de COVID-19 crisis, waar niet alleen naast een gezondheidsaspect, en het 
‘menswaardig bestaan’, de maatschappij als geheel er niet mee is gediend dat in tijden van crisis de debiteur 
en zijn gezin nog meer in ‘deconfiture’ zouden raken. 
De schorsingsbeslissing houdt bovendien geen beslissing in over een geschil tussen partijen, of zonder dat 
het dossier collectieve schuldenregeling er als dusdanig wordt door beïnvloed.31 
Gegeven de situatie komt de beslissing tot tijdelijke schorsing o.i. neer op een essentiële proceshandeling. 
 
O.i. kan deze beslissing worden beschouwd als een maatregel van inwendige orde. Het valt moeilijk in te zien 
welke partij een belang zou hebben die beslissing aan te vechten.  
De rechter beslecht in beginsel geen geschil van feitelijke of juridische aard, zodat de beslissing geen 
onmiddellijk nadeel kan berokkenen aan één van de partijen.32 Dit neemt niet weg dat deze beslissing 
enigszins nadelig kan aanvoelen.33 
Het komt ons voor dat in deze omstandigheden er geen hoger beroep openstaat tegen de door de 
schuldbemiddelingsrechter tijdelijke COVID-19-schorsing overeenkomstig het art. 1675/14, §2 Ger.W. 

 
Draagwijdte van de Schorsing (art. 1475/14, §2 Ger.W.) en de duurtijd van de regeling  
 
Wanneer de rechter van de schuldbemiddeling de aanzuiveringsregeling tijdelijk en op stukken schorst om na 
het verloop van de door de rechter opgelegde periode van schorsing de (oude) regeling te doen hervatten, 
stelt zich ook hier de vraag hoe dit alles zich verhoudt ten aanzien van het art. 1675/10 Ger.W., §6 Ger.W. dat 
voorziet dat de looptijd van de minnelijke aanzuiveringsregeling niet langer mag zijn dan 7 jaar. Dit is enkel 
het geval voor de dossiers toelaatbaar verklaard vanaf 23 april 2012.34  

 
30 H. BOULARBAH en F. LAUNE, Les parties à la procedure de règlement collectif de dettes, Les actualités du droit social, CUP 116, 
P 204, randnr. 49. 
31 K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, Antwerpen, Maklu, 1995, p. 
47-48, nr. 79. 
32 Vgl. Cass. 3 oktober 1983, Arr. Cass. 1983-84, 103; Cass. 13 december 1991, Arr. Cass. 1991-92, 346; Cass. 2 juni 1997, Arr. 
Cass. 1996-97, 604. 
33 K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, Antwerpen, Maklu, 1995, p. 
47-48, nr. 79. 
34 W. 26 maart 2012, B.S. 13 april 2012; voor de dossiers toelaatbaar verklaard voor 23 april 2012 stelt deze vraag naar de maximale 
duurtijd van 7 jaar zich niet. Wat is een redelijke duurtijd van een aanzuiveringsregeling en daarvan onderscheiden de duurtijd van 
procedure collctieve schuldenregeling. Deze beiden dienen elkaar niet noodzakelijk te overlappen. 
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Ook in deze schorsing met tussenkomst van de rechter op grond van art. 1675/14, §2 Ger.W. blijft het contract 
(in casu de aanzuiveringsregeling) met al zijn bepalingen ongewijzigd bestaan, en is enkel de uitvoering van 
de verbintenissen geschorst. 
Net zoals bij de schorsing van rechtswege wordt daarmee niet geraakt aan de aanzuiveringsregeling zelf. 
De contractuele band wordt integraal behouden en de overeenkomst bestaat. Deze schorsing vormt ook 
hier als het ware een ‘neutrale fase’. 
 
Aan de schorsing komt geen bevrijdend effect toe, zodat een verlenging van de contractduur met de duur 
van de opschorting ook hier voorop lijkt te staan. Dit betekent dat alle termijnen voorzien in het plan 
‘opschuiven’ overeenkomstig de duur van de schorsing. 

 
Ingrijpen volmachtenregering 
 
In de huidige omstandigheden waarbinnen de volmachten-regering dient te werken, valt er o.i. weinig uit die 
hoek te verwachten wanneer het gaat om een (beperkt) inhoudelijk herschrijven van de wet collectieve 
schuldenregeling (W. 5 juli 1998).  
Gegeven de hierboven beschreven en geanalyseerde problematiek verdient het wellicht aanbeveling de 
procedure bij herziening uit te werken, met de mogelijkheid voor de rechter om bovendien een ‘tijdelijke en 
volledige schorsing van de aanzuiveringsregeling’ te kunnen opleggen.  
Deze mogelijkheid openen voor de schuldbemiddelingsrechter gekoppeld aan het verlenen van 
betalingsuitstel, betekent dat voor de nieuwe schuldvorderingen die ontstaan tijdens de procedure, de 
rechtbank de bevoegdheid zou hebben om een tijdelijk betalingsuitstel op te leggen aan bepaalde of alle 
schuldeisers, voor het geheel of een gedeelte van de schuldvorderingen buiten de opschorting, voor de duur 
die de rechtbank bepaalt in functie van de heropstart van de aanzuiveringsregeling.35  

 
Bij finaliseren van deze bijdrage is ondertussen duidelijk op welke manier de regering wenst te handelen met 
betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede 
de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en 
rechtbanken.36 

 
Toelaatbaarheid in tijden van corona-crisis 
 
Met een mogelijke recessie aan de einder, wint de procedure collectieve schuldenregeling in de komende 
periode allicht (opnieuw) aan interesse, na een aantal opvallende dalingen van het aantal aanvragen van de 
laatste jaren.37 In wezen volstaat één schuld om tot de procedure toelaatbaar te worden verklaard.38 
In die gevallen waar budgetbeheer en budgetbegeleiding via de inzet van het OCMW op hun limieten van het 
haalbare botsen, zal de collectieve schuldenregeling voor heel wat debiteurs vaak nog de enige toegang zijn 
om met hoopvolle verwachting een einde proberen te stellen aan de problematiek van een overmatige 
schuldenlast (in corona-tijden). 
 
Rekeninghoudend met de inzichten van vooraanstaande virologen, zal de corona-crisis – behoudens de snelle 
ontwikkeling van een antivirus-vaccin – ons wellicht nog maanden en jaren achtervolgen; virologen 
waarschuwen voor toekomstige nieuwe golven van besmetting en het afwisselend hernemen en weer loslaten 
van Lock-down-maatregelen. 

 
35 Zie : R. FRANSIS, ‘Enkele voorstellen tot hervorming van het insolventierecht in de COVID-19-crisis’, TIBR 1/2020, OP-1-2. 
36 Zie : B.S. 9 april 2020, 2e editie; http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/04/09_2.pdf 
37 Zie https://www.nbb.be/doc/cr/ccp/publications/bro_ckpstat2019n_23012020.pdf 
Statistieken 2019 van de Centrale voor kredieten aan particulieren bij de Nationale Bank. 
38 De duurzame, structurele betalingsmoeilijkheden kunnen ook het gevolg zijn van één enkele schuld. Zie : E. VAN ACKER, C. 
VERBEKE en B. WYLLEMAN, o.c., Mechelen, Kluwer, editie 2013, p. 12, nr. 18, en de in voetnoot (47) geciteerde rechtspraak. 
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Het valt vandaag ook niet te voorspellen hoe de economie er na de crisis zal uitzien. Het grootste slachtoffer, 
na de volksgezondheid, is nl. de economie. Het is nog maar de vraag hoe snel de economie opnieuw op gang 
komt en welke schade ze zal hebben opgelopen. De visies en voorspellingen daarover lopen sterk uiteen. 
In de nieuwe aanvragen tot toelaatbaarheid zit er bijgevolg grote onzekerheid ingesloten wanneer het gaat 
om de nabije toekomst die zich onzeker aanbiedt. Het valt niet uit te sluiten dat er in de procedure niet alleen 
aan financieel herstel zal dienen te worden gewerkt, maar ook meer gezondheidsthema’s (zoals depressie, 
coronastress en -angst…) zich wellicht zullen aandienen. 
 
Die onzekerheden moeten in de nieuwe aanvragen ook moeten kunnen worden opgevangen. We verwijzen 
hier aan de wenselijkheid (zie hoger) van het opnemen in het aanzuiveringsplan van een contractuele 
schorsingsclausule (zie hoger). Op die manier kunnen toekomstige schommelingen zonder de noodzaak van 
een herziening van het plan makkelijker worden opgevangen. 

 
Herstel en de toekomst 
 
Wat met de procedure collectieve schuldenregeling voor nu en straks ? Hoe impacteert de crisis de bestaande 
lopende en toekomstige dossiers collectieve schuldenregeling ? Hoe kan de schuldbemiddelaar te hulp snellen 
waar nodig ? 
 
Zoals gezegd voor na de crisis is plannen maken moeilijk. Wat indien een eenvoudige schorsing en het 
hernemen van de aanzuiveringsregeling niet volstaat om de problemen uit het verleden te regelen ? 
De schuldbemiddelaar kan zijn toevlucht nemen tot het uitwerken van een moratorium-plan of het uitwerken 
van een nieuwe aanzuiveringsregeling na herziening, doch het lijkt alsof die ‘toekomst’ op gespannen voet zal 
te komen staan met de door de wetgever opgelegde maximale duurtijd van de aanzuiveringsregeling (art. 
1675/10 Ger.W.). 
Daar waar nieuwe schulden ontstaan dewelke niet in de samenloop kunnen worden opgenomen, maakt het 
de uitdaging nog groter. Het mogelijk ontstaan van een samenloop binnen de samenloop wordt een 
onwerkbaar kluwen. De rechtbank en daarmee de schuldbemiddelaar als gerechtsmandataris, zal creatief en 
pragmatisch dienen om te springen met die nieuwe schulden. In de huidige stand van de wetgeving is het voor 
de verzoeker nog steeds mogelijk afstand te doen en nadien opnieuw in te stappen. Voor zover de (ex-
)verzoeker kennelijk het onvermogen niet heeft bewerkstelling, is er geen wettelijk beletsel om eruit en er 
opnieuw in te stappen zodat de nieuwe schulden mee worden opgeslorpt in de samenloop. 

 
Wetgevend initiatief na de crisis 
 
In een gewijzigd insolventielandschap laat de vraag zich stellen of de verschillen tussen faillissement en 
collectieve schuldenregeling nog langer redelijk en objectief verantwoord en houdbaar zijn. 
Valt het verschil in behandeling tussen collectieve schuldenregeling en faillissement nog langer te 
verantwoorden vanuit het (loutere) verschil tussen een vrijwillig saneringsbewind bij de collectieve 
schuldenregeling enerzijds, en vereffeningsbewind bij faillissement anderzijds ? 39 
Nadenken daarover zal allicht aanleiding geven tot het sleutelen aan bv. de duurtijd van de procedure 
collectieve schuldenregeling, om te komen tot een versnelde schuldenregeling. 
Wellicht ligt er voor de toekomst voor de collectieve schuldenregeling een minder logge, minder lange, minder 
zware, minder dure procedure in het verschiet. 

 
39 Diverse auteurs hebben de vrijwilligheid als basis van de collectieve schuldenregeling beklemtoond.  
De nieuwe insolventiewet lijkt een enorme vooruitgang voor de gefailleerde. Voortaan kan die onmiddellijk een nieuwe activiteit 
starten, is er sprake van een ‘automatische kwijtschelding’ van de restschulden en dat eventueel zelfs al voor de sluiting van de 
faillissementsprocedure.  Het doel van de faillissementsprocedure is overeenkomstig art XX.98 WER niet gewijzigd. Het strekt ertoe 
het vermogen van de schuldenaar te vereffenen en de opbrengst ervan te verdelen onder de schuldeisers.  
Wat met het nieuwe boek XX WER in de verf wordt gezet, is het geven van een tweede kans aan de schuldenaar. Een falen mag het 
niet onmogelijk maken voor een onderneming om een nieuwe start te nemen. Zie: Verslag van de eerste lezing namens de commissie 
voor Handels- en Economisch recht bij het wetsontwerp houdende invoeging van het boek XX, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2407/4, 
4. 
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Op een aantal vlakken dient de wet bij voorkeur inhoudelijk te worden bijgestuurd. Voorstellen in die zin werden 
gedaan door verschillende belangengroepen. Hier kan worden verwezen naar twee lovenswaardige 
initiatieven. 
De commissie schuldbemiddeling in de schoot van de OVB heeft wat dit betreft reeds belangrijk voorbereidend 
werk gedaan en aan de minister van Justitie een uitgewerkt ontwerp overgemaakt.40 Er kan hier ook worden 
gewezen naar het n.a.v. de verkiezingen 2019 opgestelde memorandum van de VZW SAM met 
beleidsaanbevelingen voor een betere aanpak van schulden.41 
 
De voorziene digitale revolutie met de invoering van een digitaal centraal register voor collectieve 
schuldenregelingen (art. 1675/20 ev. Ger.W.), is er nog steeds niet. De in-werking-treding werd vorig jaar 
nog uitgesteld naar 1 januari 2021. Hier mag de hoop worden uitgedrukt dat na het herstel van de economie 
er voor de ontwikkeling en invoering nog de nodige centen kunnen worden gevonden. 
 
Welke aanpassingen er ook zullen komen – aangestuurd vanuit de hoogste rechtscolleges, dan wel de 
wetgever – de collectieve schuldenregeling blijft een delicate evenwichtsoefening tussen de belangen van de 
schuldenaar en de belangen van de schuldeisers. Maar ook maatschappelijke belangen spelen een 
belangrijke rol in het kader van de CSR zoals deze korte visietekst mag onderstrepen. 
Voor nu : gezondheid en overleven staat voorop; (het) geld laat zich regelen. 
 

*     *     * 
 

 
 

 
40 Zie : J., VAN CAMPENHOUT, “20 jaar collectieve schuldenregeling: een stand van zaken. Over visies en tendensen. Tussen 
perceptie en desinformatie”, TIBR 2018, OP 18-19.; Onder meer werd voorgesteld:  
- de termijn van de ‘uitzweetperiode’ bij herroeping door de rechter te laten opleggen (min. 1tot max. 5 jaar) ;  
- de rechter de mogelijkheid te bieden tot intrekking van de beschikking van toelaatbaarheid; 
- op te leggen dat de schuldenaar-verzoeker tijdens de gehele duur van de procedure gehouden is tot mededeling van de familiale 

en financiële wijzigingen die zich voordoen;  
- dat gedeelte van de wettekst te schrappen (art. 1675/10, § 2/1 Ger.W.) dat niet toelaat om de bijlagen bij het plan aan de 

schuldeisers over te maken;  
- de termijn waarbinnen kan worden gereageerd op een ontwerp van aanzuiveringsregeling te beperken tot één maand (actueel twee 

maanden). Geen reactie betekent instemming ook voor de schuldenaar-verzoeker;  
- een ‘beschikking einde regeling’ bij het einde van de collectieve schuldenregeling in te schrijven in de wet;  
- bij vervreemding van onroerende goederen of bij vereffening-verdeling de notaris te verplichten om het centraal bestand van 

berichten te raadplegen;  
- een uitzweetperiode van minstens één jaar in te schrijven om een nieuwe collectieve schuldenregeling aan te vragen (reactie tegen 

oneigenlijk gebruik van de afstand);  
- niet-uitvoerbaarheid bij voorraad van de uitspraak van herroeping in geval van hoger beroep op te leggen;  
- te voorzien in de mogelijkheid voor de schuldbemiddelaar tot gratis toegang tot het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en de Centrale voor kredieten aan particulieren.  
Het geheel van deze aanpassingen zou de gehele werking van de collectieve schuldenregeling en de duidelijkheid voor de 
schuldenaar ten goede komen. 
41 zie : www.samvzw.be/twaalf-werken-schulden   


