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Kopie - art. 792 Ger. W. 
Vrij van expeditierecht
art. 220 2° Wat!:. r®n.

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANT
WERPEN, 3e KAHER, recht doende in burgerlijke 
zaken, heeft volgend arrest gewezen :

In zake

1.
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2.

3.

, geboren te 
wonende te
geboren te 
wonende te

geboren te 
wonende te

A P P L L A N T E N

tegen een beschikking van de 
Beslagrechter in de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwer
pen dd. 16 juni 2008;

eerste appellante vertegenwoordigd door Meester 
K. Wille, advocaat te 2930 Brasschaat, Bredabaan 
63;
tweede en derde appellanten vertegenwoordigd door 
Meester K. Wille loco Meester Ph. De Somer, advo
caat te 2170 Merksem, Bredabaan 573;

tegen :

DE ST]3 bevoegd
Provincie Antwerpen, met kantoren te 2018 
pen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 55;

voor de 
Antwer-

GEINTIMEERDE

vertegenwoordigd door Meester J. Claes, advocaat 
te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 160;
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De wettelijk vereiste processtukken zijn in be- 
hoorlijke vorm overgelegd, onder meer de bestre- 
den beschikking, waarvan de akte van betekening 
van 7 januari 2010 wordt overgelegd, alsook het 
verzoekschrift neergelegd ter griffie van dit Hof 
op 5 februari 2010, waarmee een naar vorm en 
termijn regelmatig hoger beroep werd ingesteld.

1. He t vooraaande:

De vader van appellanten, , is 
correctioneel veroordeeld wegens inbreuken op de 
wetgeving ruimtelijke ordening en stedenbouw, en 
onder meer tot herstel van de niet-vergunde wer- 
ken in hun vroegere staat binnen een termijn van 
zes maanden vanaf de datum van het vonnis op 
straffe van verbeurte van een dwangsom van 10.000 
BEF (lees: 247,89 EUR) per dag vertraging.
Bij gebrek aan uitvoering liet geintimeerde op 27 
augustus 1998 overgaan tot betekenen van het 
vonnis en van het arrest waarbij die dwangsommen 
zijn opgelegd resp. bevestigd.
Vervolgens zijn op 2 november 1998, op 17 novem- 
ber 1998 en op 11 mei 1999 nieuwe betalingsbeve- 
len betekend.
Op 8 juni 1999 is opnieuw vastgesteld dat het 
bevolen herstel niet was uitgevoerd.
Daarop volgden nieuwe bevelen tot betalen op 5 
november 1999, 2 mei 2000, 18 oktober 2000, 3 
april 2001, 26 September 2001, 22 maart 2002, 3 
September 2002, 20 februari 2003.
Op 25 april 2003 is opnieuw vastgesteld dat het 
herstel niet had plaatsgevonden.
Er volgden nieuwe betalingsbevelen op 25 juli 
2003 en op 12 januari 2004.
Na melding van uitvoering op 1 april 2004 is op 
28 april 2004 vastgesteld dat tot vollediq her
stel was overgegaan en daarvan is

in kennis gesteld bij brief van 24 mei 2004.
Nieuwe betalingsbevelen volgden op 29 juni 2004, 
9 december 2004 en op 7 juni 2005.

overleed op 27 augustus 2005.



Op 7 december 2005 liet huidige geintimeerde 
lastens en de huidige appellanten
de uitgiften betekenen van 
> het vonnis van de 25sCe correctionele kamer 

van de rechtbank van eerste aanleg te Antwer
pen van 27 iuni 1994 od tegenspraak gewezen 
lastens ,

^ het arrest van de 9de Correctionele kamer van 
dit Hof van 27 november 1996 bii verstek ge
wezen lastens

bij toepassing van art. 877 B.W., dat luidt als 
volgt:
"De titels die tegen de overledene uitvoerbaar 
waren, zijn ook tegen de erfgenamen persoonlijk 
uitvoerbaar; en niettemin kunnen de schuldeisers 
de tenuitvoerlegging daarvan eerst vervolgen acht 
dagen na de betekening van die titels aan de 
persoon of aan de woonplaats van de erfgenamen".

Met die betekening is ook bevel gedaan om over te 
gaan tot betalen van:
Vervallen dwangsommen vanaf 27 augustus 1998 tot 
en met 26 augustus 2005 a rato van 247,89 EUR per 
dag vertraging in de uitvoering van de herstel- 
maatregelen conform de voomoemde gerechtelijke 
beslissingen op het onroerend goed gelegen te

ten kadaster gekend onder 
met een globale oppervlakte 

van 60 are en 18 centiare, hetzij 2.556 dagen x 
247,89 EUR = 633.606,84 EUR, meer uitvoeringskos-
ten in totaal 636.724,22 EUR.... "Aan de bete-
kenden verklarende dat, bij gebreke aan onderha- 
vig bevel om te betalen te voldoen, hij/zij daar- 
toe zal/zullen gedwongen worden door alle midde- 
len van tenuitvoerlegging, na verloop van de door 
de wet bepaalde termijn, zijnde acht dagen, zoals 
voorzien in artikel 877 B.W.". o

Nog op 19 mei 2006, op 9 november 2006, 13 april
2 007 en 5 oktober 2007 liet geintimeerde aan 
huidige appellanten betalingsbevelen betekenen.
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Vervolgens is op verzoek van huidige geintimeerde 
lastens huidige appellanten
> op 9 november 2007 een bevel voorafgaand aan 

uitvoerend beslag op onroerend goed betekend, 
voor vervallen dwangsommen vanaf 23 november 
1999 tot en met 1 april 2004 aan 247,89 EUR 
per dag vertraging in de uitvoering van de 
herstelmaatregelen die in de voomoemde rech- 
terlijke beslissingen waren opgelegd met be- 
trekking tot het onroerend goed gelegen te

, kadastraal gekend onder 
groot 60 are en 18 centi- 

are, hetzij voor 1.592 dagen aan 247,89 EUR 
of 3 94.640,88 EUR in hoofdsom en voor 
4.312,51 EUR aan uitvoeringskosten, en meer 
inningsrechten en de kosten van het bevel, en 
dit op :

■ het appartement van derde appellant kadas
traal aangeduid als volgt
gerechtelijk arrondissement - ge-
meente - afdeling:
in een appartementsgebouw gestaan en gelegen 
aan de , gekadastreerd

met een totale op- 
Dervlakte van 3.478 m2: het deel gekend als

het appartement van eerste appellante kadas
traal aangeduid als volgt
gerechtelijk arrondissement - ge-
meente - afdeling:
in een appartementsgebouw gestaan en gelegen 
aan de , gekadastreerd

met een totale op- 
pervlakte van 3.478 m2: het deel gekend als

■ het appartement van tweede appellant kadas
traal aangeduid als volgt
gerechtelijk arrondissement - ge-
meente - afdeling:
in een appartementsgebouw gestaan en gelegen 
aan de , gekadastreerd

met een totale op- 
pervlakte van 3.478 m2: het deel gekend als
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> op 7 december 2007 uitvoerend beslag op on- 
roerend goed gelegd, op dezelfde voormelde 
onroerende goederen, krachtens dezelfde ti- 
tels, en voor dezelfde bedragen, meer de kos- 
ten van het bevel voorafgaand het uitvoerend 
beslag en meer de kosten van het beslag.

Met hun inleidende dagvaarding van 7 december 
2007 deden appellanten verzet tegen het bevel van 
9 november 2007 en tegen het uitvoerend beslag 
van 7 december 2007.
In conclusies neergelegd op 4 april 2008, formu- 
leerden zij hun vordering als volgt:
"het verzet toelaatbaar, ontvankelijk en gegrond 
verklarende, te zeggen voor recht dat de dwang- 
sommen waarvoor executie door (lees: geintimeer- 
de) , in elk geval - indien niet reeds voordien - 
vanaf 8 december 2005 verjaard zijn; in dat ver- 
band voor recht te zeggen dat het exploot van 7 
december 2005 nietig, onwerkdadig, zonder uitwer- 
king is en geen enkel rechtsgevolg sorteert; de 
algehele en onvoorwaardelijke intrekking te beve- 
len van het op 9 november 2007 aan (lees: appel
lanten) betekende bevel voorafgaand aan uitvoe
rend beslag op onroerende goederen; daar intussen 
op 7 december 2007 gelegd zijnde, algehele en 
onvoorwaardelijke opheffing te bevelen van het 
door (lees: geintimeerde) op elk van de drie 
inbeslaggenomen onroerende goederen gelegde on- 
roerend beslag, zoals die onroerende goederen 
omschreven zijn in het beslagexploot van 7 decem
ber 2007;
Te zeggen voor recht dat (lees: geintimeerde) 
sowieso niet tegen elk van (lees: appellanten) 
vermocht/vermag te executeren voor het totaalbe- 
drag aan beweerdelijk verbeurde dwangsommen, maar 
integendeel en in elk geval voor niet meer dan 
l/3de van h= l/6de van het totaal bedrag, hetzij 
in elk geval niet meer dan 394.640, 88 x 1/6 = 
65.773,48 EUR per (lees: appellant) dit alles 
onverminderd en onverkort ingetreden en voor 
(lees: appellanten) verworven verjaring;
(lees: geintimeerde) te veroordelen tot de ge- 
dingkosten en tot de wettelijke rechtsplegings- 
vergoedingen, begroot op 7.000 EUR voor ieder van 
de (lees: appellanten), dan wel minstens voor de 
drie (lees: appellanten).".
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Geintimeerde besloot tot de ongegrondheid van dit 
verzet en vroeg de veroordeling van appellanten 
tot de gedingkosten, langs zijn kant begroot op 
een rechtsplegingsvergoeding van 1.200 EUR.
Met de bestreden beschikking heeft de eerste 
rechter het verzet deels gegrond verklaard en het 
bevel voorafgaand aan het uitvoerend beslag voor 
de totaliteit van de vordering van geintimeerde 
ongegrond, het uitvoerend beslag op de respecti
ve onroerende goederen opgeheven, de hypotheekbe- 
waarder van het tweede hypotheekkantoor te Ant
werpen gelast om over te gaan tot doorhaling van 
de beslagen die waren overgeschreven op 12 decem- 
ber 2007 onder nummer de
hoofdgriffier gemachtigd om twee uitgiften van 
zijn beschikking af te leveren aan appellanten, 
geintimeerde veroordeeld tot de kosten van het 
geding, aan de zijde van appellanten begroot op 
1.200 EUR in hoofde van elk van hen en vereffend 
op 2.400 EUR : 3 = 800 EUR in hoofde van elke
appellant.
Verder heeft de eerste rechter 
^ voor recht gezegd dat elk van de appellanten 

slechts gehouden is tot betalen van een be- 
drag van 65.773,48 EUR aan geintimeerde ten 
titel van verbeurde dwangsommen,

^ het meer- en/of andersgevorderde afgewezen.
De eerste rechter overwoog (resumerend) daarbij 
dat
> vanaf 23 november 1999 tot en met 1 april 

2004 een bedrag van 394.640,88 EUR aan dwang
sommen verbeurd werd in hoofde van wijlen

^ krachtens het bepaalde onder artikel 1385 
septies Ger.W. na het overlijden van de ver- 
oordeelde de dwangsom die per tijdseenheid is 
vastgesteld, niet verder verbeurd, terwijl de 
voor het overlijden verbeurde dwangsommen 
verschuldigd blijven,

^ krachtens art. 877 B.W. titels die tegen de 
overledene uitvoerbaar waren, ook tegen de 
erfgenamen persoonlijk uitvoerbaar zijn, en 
schuldeisers de tenuitvoerlegging daarvan 
slechts kunnen vervolgen acht dagen na de be- 
tekening van die titels aan de persoon of aan 
de woonplaats van de erfgenamen,

c. ct
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de titels betekend zijn op 7 december 2005 
aan de woonplaats van de eisende partijen en 
aan de moeder van de eisende partijen in per- 
soon, telkens in hun hoedanigheid van erfge- 
namen,
pas op 19 mei 2006 een volgend bevel tot be- 
talen is betekend,
anders dan wat appellanten aanvoeren, name- 
lijk dat het betalingsbevel van 7 december 
2005 een daad van tenuitvoerlegging uitmaakt 
en derhalve nietig is omdat de wachttermijn 
van 8 dagen niet zou zijn gerespecteerd, zo- 
dat de dwangsommen verjaard zijn omdat er na 
het laatste geldige betalingsbevel van 7 juni 
2005 slechts een geldig bevel volgde op 19 
mei 2006, is het betalingsbevel van 7 decem
ber 2005 een louter verjaringsstuitend bevel, 
nu ook een onregelmatig bevel de verjaring 
stuit,
hier geen verjaring was ingetreden,
maar: dat ingevolge de deelbaarheid van de 
verbintenis tussen de erfgenamen elk van de 
appellanten ingevolge de bepaling van art. 
1220 B.W. slechts kon gehouden zijn tot 
65.773,48 EUR,
wat de rechtsplegingsvergoeding betreft, deze 
moet worden begroot overeenkomstig het basis- 
bedrag voor een niet in geld waardeerbare 
zaak.

in beroev:

Het hoger beroep strekt ertoe, bij hervorming van 
de bestreden beschikking, de oorspronkelijke 
vordering, zoals zij hiervoor is geciteerd, ge- 
grond te horen verklaren.
Geintimeerde besluit tot de ongegrondheid van het 
hoger beroep en vordert dat appellanten worden 
veroordeeld tot de kosten.
In conclusies neergelegd op 6 april 2010 stelt 
geintimeerde incidenteel beroep in dat ertoe 
strekt, bij gedeeltelijke hervorming van de be
streden beschikking, de oorspronkelijke vordering 
van appellanten integraal ongegrond te horen 
verklaren, en hen te veroordelen tot de geding- 
kosten, met inbegrip van een rechtsplegingsver
goeding van 1.200 EUR.

A
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3. Beoordeling;
De betwisting betreft een uitvoering lastens 
erfgenamen voor dwanqsommen verbeurd door de 
erflater,
3.1 over de stuiting van de verjaring:
Inzake dwangsom heeft de wetgever, met name in 
art. 1385octies Ger.W., voorzien in een korte 
bevrijdende verjaringstermijn van zes maanden, om 
te vermijden dat de dwangsomschuldeiser door zijn 
stilzitten dwangsommen zou kunnen laten oplopen 
tot astronomische bedragen (zie K. Wagner, Dwang
som, APR, 2003, nr. 177-178).
Appellanten beriepen zich voor de eerste rechter 
en ook thans op de exceptie van verjaring, ter- 
wijl geintimeerde voorhield en ook thans meent 
dat de verjaring in de opeenvolgende betalingsbe- 
velen geldig gestuit is.
De dood van de dwangsomschuldenaar ontneemt aan 
de tegen hem uitvoerbare titels niets van hun 
kracht: ze volgen het vermogen in handen van de 
erfgenaam. (onder de restrictie van art. 1385 
septies Ger.W. zoals hierna onderzocht)
Het is hier niet betwist dat de loutere beteke- 
ning aan de erfgenaam overeenkomstig art. 877 
B.W. niet kan worden aangezien als een betalings- 
bevel, en dat de loutere betekening van de ge- 
rechtelijke beslissing, die enkel tot doel heeft 
de erfgenaam in kennis te stellen van wat hij 
allicht niet kende, de verjaring niet stuit (zie 
ook: Gent, 10 november 2000, T.M.R. 2001,196).
Het art. 2244 B.W.bepaalt inderdaad:
"Een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot 
betaling, of een beslag betekend aan hem die men 
wil beletten de verjaring te verkrijgen, vormen 
burgerlijke stuiting.".
In casu is na de betekening, en wel in hetzelfde 
exploot, onmiddellijk een betalingsbevel gegeven, 
hoewel de respij ttermijn van acht dagen voor de 
verdere tenuitvoerlegging niet was verstreken.



De betekenmg van het bevel tot betalen is wel 
degelijk als een eerste uitvoeringshandeling te 
beschouwen (zie ter zake impliciet: Cass. 24 
maart 1977, Arr. Cass. 1977, 802), geldt als een 
ingebrekestelling en heeft de stuiting van de 
verjaring tot gevolg (zie art. 2244 B.W.):
^ krachtens het bepaalde onder art. 877 B.W., 

kan het bevel tot betalen in principe ten 
vroegste acht dagen na de betekening van de 
uitvoerbare titel aan de rechtsopvolger wor- 
den betekend,

> evenwel, stuit het bevel tot betalen de ver- 
jaringstermijn van de schuldvordering waarvan 
de tenuitvoerlegging wordt benaarstigd, zelfs 
al dateert dit bevel van binnen die wachtter- 
mijn van acht dagen of van vo6r de betekening 
van de uitvoerbare titel (zie in dezelfde zin 
V. SAGAERT, commentaar bij art. 877, bijdrage 
in: Commentaar Erfenissen, schenkingen en
testamenten. Kluwer, biz. 17 - april 2002)
met verwijzing naar: G. BAUDRY-LACANTINERIE, 
Traits th6orique et pratique de droit civil, 
IX, p 463, 3092; C. DEMOLOMBE, Cours, XVII,
nr. 58; zie verder ook H. DE PAGE, Traite 
616mentaire de droit civil Beige, 1957, biz. 
1072, nr. 1183), zodat de eerste rechter met 
reden het verjaringsstuitend karakter van het 
bevel heeft aanvaard, niettegenstaande de on- 
geldigheid ervan als bevel.

Geintimeerde heeft met dit bevel trouwens uit- 
drukkelijk aangegeven dat hij aan appellanten nog 
een respijt van 8 dagen liet om te betalen, wat 
in de optiek van de wetgever deze laatsten toe- 
liet om ofwel de betalingsbewijzen op te zoeken, 
dan wel om het benodigde geld bij een te krijgen 
om te betalen.
De ongeldige betekening van het betalingsbevel 
van 7 december 2005 is nadien nog gevolgd van een 
ganse reeks geldige betalingsbevelen (zie opsom- 
ming hoger) die de verjaring verder gestuit heb- 
ben, en tenslotte op 9 november 2007 met het 
bevel voorafgaand aan het uitvoerend beslag en 
vervolgens op 7 december 2007 door het uitvoerend 
beslag.
Tijdens de huidige verzetsprocedure tegen dit 
laatste bevel en tegen het daaropvolgende uitvoe
rend beslag duren de gevolgen van die stuiting 
voort.
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Er is hier dan ook geen sprake van verjaring.
3.2 Over het rechtsmisbruik in hoofde van geinti- 
meerde:
Als geen redelijk mens zich de houding van de 
dwangsomschuldeiser zou eigen maken, kan de in- 
vordering van verbeurde dwangsommen rechtsmis
bruik opleveren (zie ook: H.R. 20 mei 1994, N.J. 
1994, nr. 652 H.R. 22 januari 1993, N.J. 1993, 
598) . Het gaat hier vanzelfsprekend om zeldzame 
situaties. Het loutere feit dat de invordering 
van de dwangsom voor dwangsomeiser een belangrijk 
voordeel oplevert, volstaat allerminst opdat er 
sprake zou kunnen zijn van rechtsmisbruik (zie 
ook: Antwerpen 16 oktober 2001, A.J.T. 2001-2002, 
521, noot S. DE TAEYE) In tegenstelling tot bij 
louter contractuele wanprestatie, moet men er 
steeds rekening mee houden dat de veroordeelde 
wiens vermogen wordt aangetast door de invorde
ring van verbeurde dwangsommen, de prijs betaalt 
voor zijn miskenning van het gezag van een rech- 
terlijke uitspraak. Er kan dus van rechtsmisbruik 
slechts sprake zijn, wanneer de houding van de 
veroordeelde geen beduidende miskenning van de 
rechterlijke uitspraak oplevert en daarenboven de 
invordering van de dwangsom voor de dwangsomeiser 
een voordeel met zich zou brengen dat kennelijk 
niet in verhouding staat tot het nadeel dat hier- 
door door de veroordeelde wordt geleden (zie ook: 
K. Wagner, APR, Dwangsom, 2003, biz. 103, nr. 
106) .
Aan geintimeerde kan hier, in tegenstelling tot 
wat appellanten voorhouden, geen rechtsmisbruik 
worden verweten:
er moet worden vastgesteld dat geintimeerde ja- 
renlang en op geregelde tijdstippen is overgegaan 
tot het doen betekenen van betalingsbevelen voor 
steeds oplopende dwangsommen. De rechtsvoorganger 
van appellanten, die met deze opeenvolgende beve- 
len herinnerd werd aan zijn principiele gehouden- 
heid om de hoofdveroordeling te voldoen, heeft 
manifest verkozen om gedurende jaren het rechter- 
lijk bevel tot uitvoeren van een aantal nauwkeu- 
rig omschreven stedenbouwkundige ingrepen naast 
zich neer te leggen en heeft pas op 1 april 2004 
laten weten dat hij uiteindelijk alles had uitge- 
voerd.
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De gevolgen van de hardhoofdigheid van de rechts- 
voorganger van appellanten, die gedurende vele 
jaren getreuzeld heeft alvorens tot integrale 
uitvoering van de hem bij rechterlijk bevel opge- 
legde werkzaamheden over te gaan, vallen volkomen 
voor zijn rekening en in casu kan de houding van 
geintimeerde bij de tenuitvoerlegging geenszins 
als foutief worden bestempeld.
3.3 de deelbaarheid van de dwangsommen:
Hier weze vooreerst benadrukt dat
> de invordering slaat op dwangsommen die ver- 

beurd waren vo6r het overlijden van de ver- 
oordeelde

^ de erflater uiteindelijk zijn hoofdveroorde- 
ling nakwam, en de loop van de dwangsommen 
reeds voor het overlijden was gestopt,

> krachtens het bepaalde onder art. 1385 sep- 
ties Ger.W., de dwangsom die op een bepaald 
bedrag per tijdseenheid was vastgesteld en 
die voor het overlijden was verbeurd, ver- 
schuldigd blijft.

Anders dan wat geintimeerde aanvoert, zijn appel
lanten q.q. niet gehouden tot betalen van de 
volledige schuld van de erflater:
Krachtens het bepaalde onder art. 1220 B.W. wor
den de erfschulden onder de erfgenamen verdeeld: 
erfgenamen zijn ten aanzien van een verbintenis 
die voor verdeling vatbaar is, zoals in casu de 
verplichting tot betalen van dwangsommen, niet 
verplicht deze te voldoen dan voor het aandeel 
waarop zij recht hebben als vertegenwoordigers 
van de schuldenaar.
Appellanten hebben de nalatenschap van

kennelijk zuiver aanvaard, zodat zij 
zelfs boven het uit de nalatenschap ontvangen 
actief, gehouden zijn: er is ter griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg geen verklaring van 
verwerping gedaan, en er is aldaar ook geen aan- 
vaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving 
bekend. Evenmin is een curator aangesteld.
Uit de overgelegde akte van bekendheid van 16 
januari 2008 blijkt dat appellanten daarin ge- 
rechtigd zijn tot beloop van een/derde onverdeeld 
in blote eigendom, terwijl de echtgenote van de 
erflater, mevrouw , de nalatenschap
verwierf voor het volledige vruchtgebruik.
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Maar verdere mformatie in verband met de afwik- 
keling van de nalatenschap is hier niet ver- 
strekt.
Met reden doen appellanten evenwel gelden dat 
zij slechts tot beloop van l/6de van de totale 
dwangsom zijn gehouden, vermits de dwangsomschuld 
bij leven van de erf later behoorde tot het pas- 
sief van de wetteliike huwgemeenschap met zijn 
echtgenote : waar de schulden ont- 
staan uit een strafrechtelijke veroordeling of 
uit een onrechtmatige daad begaan door een van de 
echtgenoten eigen zijn (zie art. 1407, in fine 
B.W.), geldt dit niet voor de dwangsom die moet 
beschouwd worden als een indirect executiemiddel 
van burgerlijke aard (zie ook : K. Wagner, Dwang
som, APR 2003, biz. 5 nr. 5). Hoewel de dwangsom 
is opgelegd in een strafprocedure, vormt deze een 
accessoriumveroordeling op de veroordeling tot 
het uitvoeren van nauwkeurig omschreven werken 
bevolen op grond van de stedenbouwwet, die bur- 
gerrechtelijke maatregelen zijn, zodat die ook 
een burgerlijk karakter behoudt.
Appellanten zijn tot beloop van l/6de deel, hun 
respectieve aandeel in deze schuld gehouden, en 
zelfs indien de som die zij uit de nalatenschap 
mochten ontvangen kleiner zou zijn dan deze 
schuld, in concreto zijn zij elk gehouden tot 
betalen van 65.773,48 EUR, in hoofdsom.
3.4 Over de nog aangevoerde onmogelijkheid:
Dat hun rechtsvoorganger in de onmogelijkheid, in 
de zin van art. 1385 quinquies Ger.W., verkeerde 
om aan de hoofdveroordeling te voldoen, zoals 
appellanten nog inroepen, blijkt volkomen on- 
juist, nu uit de feiten blijkt dat hij per 1 
april 2004 melding deed van de uitvoering.
3.5 Over de kosten van de eerste aanleg:
Huidig geschil is een niet in geld waardeerbaar 
executiegeschil, zodat de principieel hiervoor 
verschuldigde rechtsplegingsvergoeding aan het 
basisbedrag 1.200 EUR bedraagt.
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Met reden heeft de eerste rechter aangenomen dat 
er geen (wettelijke) reden is voor vermeerdering 
van die basisvergoeding, maar gelet op het weder- 
zijds ongelijk worden de rechtsplegingsvergoedin- 
gen omgeslagen, terwijl de overige gedingkosten 
verdeeld worden, zoals hiema bepaald.
OM DIE REDENEN:
HET HOF, na beraad,
Recht sprekend op tegenspraak;
Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935;
Verklaart het hoger beroep en het incidenteel 
beroep ontvankelijk.
Verklaart het hoger beroep ongegrond.
Wijst appellanten ervan af.
Verklaart het incidenteel beroep deels gegrond.
Hervormt de bestreden beschikking en zegt voor 
alle duidelijkheid voor recht dat het verzet van 
appellanten slechts gegrond was in de mate waarin 
zij voor m§§r dan §§n zesde gehouden werden ver- 
klaard tot de dwancrsomschuld van hun rechtsvoor- 
ganger , zodat het bevel voor-
afgaand aan het uitvoerend beslag van 9 november 
2007, en het uitvoerend beslag op onroerend goed 
gelegd op 7 december 2007, zoals overqeschreven 
od 12 december 2007, nummer

, lastens ieder van hen (slechts, maar wel) 
geldig was voor 65.773,48 EUR in hoofdsom, en 
meer de kosten van uitvoering.
Veroordeelt ieder der partijen tot de helft van 
de kosten van de procedure en slaat de rechtsple- 
gingsvergoedingen om, in hoofde van appellanten 
begroot op 245,05 EUR dagvaarding en 186,00 EUR 
rolrecht en in hoofde van geintimeerde begroot op 
nihil.
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Aldus gedaan en uitgesproken in openbare terecht 
zitting van :
ZESTIEN MAART TWEEDUIZENDENELF
waar aanwezig waren :
J. M. WETSELS 
M. VAN ROMP AY
K. VAN HAELST
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Griffier

K. VAN HAELST




