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In de zaak van: 

1. 
. te 

(RRN: ), geboren te op en wonende 

rechtsopvolger van 
in eigen naam en in zijn hoedanigheid van 

)verleden o~ 
eisende partij, vertegenwoordigd door mr. advocaat te 

2. , (RRN : , geboren te o~ en 
wonende te 
rechtsopvolger van 

in zijn .hoedanigheid van 

eisende partij, vertegenwoordigd door mr. 

3. (RRN: 
wonende te 

overledén op 
advocaat t e 

, geboren te 

eisende partij, in haar hoedanigheid van rechtsopvolger van 
overleden op 
eisende partij, vertegenwoordigd door mr advocaat te 

4. (RRN: geboren te 
wonende te 
eisende partiL in haar hoedanigheid van rechtsopvolger van 
overleden op 
eisende partij, vertegenwoordigd door mr. advocaat te 

tegen 

op en 

op en 

DE GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR VAN DE AFDELING HANDHAVING, 

met kantoren te 3000 LEUVEN, Diestsepoort 6 bus 93, woonplaats kiezende te 3000 
LEUVEN, Engels Plein 35 bus 0107 
vP.rwP.n~nrlP n::~rtii. vPrtP.!:!'Pnwoordigd door ·mr. advocaat te 

1 Procedure 

De Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken van 15 juni 1935 werd toegepast. 

De beslagrechter nam kennis van: 
de dagvaarding betekend op 17 mei 2018 
de conclusies en de stukken van partijen 
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De bes lagrechter nam op de openbare zitting van dinsdag 24 maart 2020 kennis van de 
brieven van partijen waarin zij verzochten de zaak schriftelijk in beraad te nemen. De 
beslagrechter ·gaat ervan uit dat partijen afzien van pleidooien gelet op de Covid-19 
maatregelen en nam de zaak in beraad. 

2 Feiten 

2.1. Procedure t en gronde 

en wijlen werden strafrechtelijk vervolgd om tussen 
1990 en 23 maart 1998 een opslagplaats en stallingen te hebben gebouwd zonder te 
beschikken over een stedenbouwkundige vergunning en deze werken in stand te hebben 
gehouden, op het goed gelegen te gekadastreerc 

Bij vonnis van 17 mei 2000 veroordeelde de correctionele rechtbank te Leuven hen tot: 

"*De gevolgen van de inbreuk te doen verdwijnen door het herstel van de plaats in zijn 
vorige staat binnen een termijn van 12 maanden, ingaande op de datum van het 
correctionele vonnis, en dit door de afbraak van de opslagplaats en stalfingen, 
eigendom van beklaagden (geïntimeerden) en de uitgevoerde reliëfwijzlging. 
*Zegt voor recht dat bij niet-voldoening van de herstelmciatregel binnen de gezegde 
termijn in het voordeel van het Vlaamse Gewest een dwangsom zal verbeuren van 
5.000 Bef per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de bevolen herstelmaatrege/. 
*Zegt voor recht dat indien de beklaagden (geïntimeerden) niet zelf tot herstel van de 
plaats in de vorige toestaan overgaan binnen de gezegde termijn, de gevolmachtigde 
ambtenaar van het bestuur voor de stedenbouw van ambtswege in de uitvoering ervan 
zal voorzien, en waarvan de afbraakvoortkomende materiafen en voorwerpen 
verkopen, vervoeren, opslaan en/of vernietigen op een door hen gekozen plaats, en 
beklaagden ertoe gehouden zullen zijn alle uitvoeringskosten, verminderd met de 
opbrengst van de verkoop van de materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon 
van een staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslag rechter. 
*Zegt voor recht dat melding van dit correctionele vonnis zal gemaakt worden in de 
rand van de overschrijving van de dagvaarding op het Hypotheekkantoor van I, 
boek nr. " 

Bij arrest van 17 juni 2002 bevestigde het hof van beroep te Brussel dit vonnis mits de 
wijzigingen dat: 

"*De geldboeten van 50 Bef worden omgerekend tot € 247,89. 
*Uitstel wordt verleend van tenuitvoerlegging voor wat deze geldboeten betreft 

gedurende een termijn van 3 jaar. 
*De bijdragen van 10 Bef. worden omgerekend tot € 50,00. 
*De vergoedingen van i..ooo Bef worden omgerekend tot € 25,00. 
*De opgelegde dwangsom van 5.000 Bet wordt omgerekend tot € 123,95. 
*De bevolen herstelmaatregel dient uitgevoerd te worden binnen de 12 maanden na 

het definitief worden van het arrest. 
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*Het totaal bedrag van de kosten in eerste aanleg, begroot op 2.741 Bef., wordt 
omgerekend tot € 67,95.". 

(eigen onderlijning) 

Het Hof van Cassatie verwierp bij arrest van 25 februari 2003 het cassatieberoep tegen dit 
arrest. 

Deze arresten werden betekend bij exploot van 18 augustus 2003. 

2.2. Procedure betreffende het verzet tegen uitvoerend roerend beslag in het 
schuingedrukt de vordering op grond van art. 1385 quinquies Ger. W. 

Op 14 oktober 2004 werd een bevel tot betaling betekend, inhoudend een 
verjaringsstuitend bevel met bevel tot betaling van de dwangsom voor de verlopen termijn 
van SS dagen ten bedrage van 6.817,07 euro. 

Bij exploot van 26 november 2004 werd uitvoerend roerend beslag betekend, waarop 
en wijlen op dezelfde datum verzet aantekenden. 

Bij exploot van 5 april 2005 leidden en wijlen een 
vordering op grond van art; 1385quinquies Ger. W in voor het hof van beroep te Brussel, die 
strekte tot de opheffing van de dwangsom wegens de onmogelijkheid om de 
hoofdveroordeling uit te voeren. Bij arrest van 7 juni 2005 heeft het Hof de vordering 
onontvankelijk verklaard oordelende dat niet zij doch wel de Correctionele Rechtbank te 
Leuven de bevoegde dwangsommenrechter betrof 
Bij dagvaarding van 17 juni 2005 werd vervolgens een nieuwe vordering overeenkomstig art. 
1385quinquies Ger. W. ingeleid voor de Correctionele Rechtbank te Leuven. 

Bij vonnis van 6 september 2005 verklaarde de beslagrechter de vordering ontvankelijk en 
als volgt gegrond: zij vernietigde het bevel tot betalen van 14 oktober 2004 en verklaarde 
elke hierop volgende daad van gedwongen tenuitvoerlegging nietig en van generlei waarde, 
zegde voor recht dat de dwangsom niet is verbewd, zegde voor recht dat het uitvoerend 
roerend beslag van 26 september 2004 onregelmatig is, beval de opheffin~ van dit beslag en 
veroordeelde de Gewestelijke stedenbouwkundige Inspecteur van de Afdeling Handhaving 
(hierna afgekort de GSI) in de kosten. 

Bij verzoekschrift van 27 september 2005 stelde de GSI beroep in tegen dit vonnis van 6 
september 2005 van de beslagrechter. 

Bij tussenarrest van 5 maart 2007 werd de tenuitvoerlegging van de dwangsom en het be
slag echter opgeschort en het beroep naar de rol verzonden tot op het ogenblik dat een de
finitieve uitspraak zou gedaan zijn over de opheffing van deze dwangsom door de dwang
sommenrechter. 



Burgerlijke rechtbank van de Rechtbank van eerste aanleg Leuven - 15- 18/945/A- p. 5 

. ·- .. -- .,-- ..... ~-~-~~-

Bij vonnis van 16 mei 2007 verklaarde de correctionele rechtbank te Leuven, zijnde de 
dwangsommenrechter, gevat met een vordering tot opheffing wegens onmogelijkheid van 
tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeUng, de vordering van en wijlen 

ongegrond. 

Tegen voormeld vonnis werd door de heer en wijlen op 
25 mei 2007 hoger beroep ingesteld bij het Hof van Beroep te Brussel, reden waarom de be
slagkamer van het Hof van Beroep te Brussel de vraag omtrent de vernietiging van het bevel 
tot betaling, zoals hoger vermeld, voorlopig naar de rol had verzonden. 

Bij arrest van 16 december 2008 oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat in hoofde van 
en wijlen geen juridische en morele onmogelijkheid be-

stond teneinde de herstelvordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 
door te voeren, en werd de vordering overeenkomstig art. 1385quinquies Ger. W. afgewezen. 

Het cassatieberoep tegen voormeld arrest van het hof van beroep te Brussel dd. 16 december 
2008 werd tenslotte verworpen bij arrest van 28 april 2009. 

Bij arrest van 11 april 2011 verklaarde het hof van beroep te Brussel het hoger beroep van 
de GSI tegen het vonnis van de beslagrechter van Leuven van 6 september 2005 ongegrond, 
het incidenteel hoger beroep ingeleid bij conclusies neergelegd op 31 augustus 2010 

onontvankelijk en veroordeelde de GSI tot de kosten van de procedure. 

Tegen dit arrest tekende de GSI cassatieberoep aan. 

Bij arrest van 11 januari 2013 vernietigde het Hof van Cassatie het arrest van 11 april 2011 
wegens motiveringsgebrek en verwees de zaak naar het hof van beroep te Gent. 

Pas op 8 oktober 2018 (hetzij na de betekening op verzoek van de GSI op 14 mei 2018 van 
een bevel voorafgaand uitvoerend beslag op onroerend goed en na de betekening op 17 mei 
2018 van het verzet hiertegen: zie verder hieronder) ging de GSI over tot dagvaarding na 
cassatie en gedlnghervatting. 

Bij arrest van 10 december 2019 vernietigde het hof van beroep te Gent het vonnis van de 
Beslagrechter te Leuven van 6 september 2005 en oordeelde als volgt: 

"Zegt voor recht dat het verzet van geïntimeerden ontvankelijk is doch wijst het af als 
ongegrond; 

Zegt voor recht dat, gelet op de beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap van wij
len door geïntimeerden sub 2, 3 en 4, de invorderingsrechten van 
appellant als chirografaire schuldeiser geschorst zijn; 

Zegt voor recht dat appellant niet kan overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging las
tens de beneficiaire aanvarende erfgenamen daar hij geen persoonlijke schuldeiser van 
hen is zolang de vereffening van de nalatenschap van wijlen niet 
wordt afgesloten; 
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Zegt voor recht dat tweede, derde en vierde geïntimeerden slechts zullen kunnen wor
den aangesproken tot beloop van wat zij uit de nalatenschap bekomen; 

Veroordeelt geïntimeerde tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsple
gingsvergoed/ngen, aan de zijde van appellant nader begroot op ( ... );". 

Wij len is inmiddels overleden op 5 februari 2015. 

2.3. Verzet tegen bevel voorafgaand uitvoerend beslag - huidige procedure 

De GSI liet op 14 mei 2018 een bevel voorafgaand uitvoerend beslag op onroerend goed 
met aanzegging betekend aan eisers op verzet voor de dwangsommen ten belope van 
652.206,90 euro. 

De verschuld igde dwangsommen meer kosten in hoofde van tweede, derde en vierde eisers 
op verzet bedragen € 503.095,05. 

Op 17 mei 2018 tekenden huidige eisers verzet aan tegen het voormelde bevel (huidige pro
cedure). 

3 Vordering 

3.1. Eisende partijen vorderen: 
"De vorderfng ontvankelijk en gegrond te verklaren, 

Dientengevolge, het bevel voorafgaand uitvoerend beslag op onroerend goed dd. 14 mei 
2018 nietig en van generlei waarde te verklaren, alsmede elke eventuele volgende daad van 
gedwongen tenuitvoerlegging eveneens nietig en van generlel waarde te verklaren; 

Te zeggen voor recht dat de dwangsommen niet verbeurd zijn; 

De opheffing te bevelen van het uitvoerend beslag op alle onroerende goederen zoals ver
meld'op blz. 6 t.e.m. 9 in het betekeningsexploot dd. 14 mei 2018 gelegen te 

. tE en te 

Minstens te zeggen voor recht dat, gelet op de beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap 
van wijlen mevrouw door concluanten sub 2 t.e.m. 4, de uitvoeringsrechten van 
verweerder op verzet als chirografaire schuldeiser geschorst zijn; 

Te zeggen voor recht dat verweerder op verzet niet kan overgaan tot gedwongen tenuitvoer
legging Ierstens de beneficiair aanvaardende erfgenamen, daar hij geen persoonlijke 
schuldeiser van hen is zolang de vereffening van de nalatenschap van wijlen mevrouw 

niet wordt afgesloten; 

Te zeggen voor recht dat concluanten sub 2 t.e.m. 4 slechts zullen kunnen worden aange
sproken tot beloop van wat zij uit de nalatenschap bekomen; 
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Verweerder op verzet te veroordelen tot betaling aan concluanten van een schadevergoeding 
ten belope van 100.000 euro voor. tergend en roekeloze uitvoering; 

Het tussen te komen vonnis van rechtswege uitvoerbaar bij vaarraad te verkfaren, niettegen
staande elk verhaal en zonder mogelijkheid van borgstelling of kantonnement; 
Verweerder op verzet te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de kost 
van dagvaarding, de rolrechten en de rechtspfegingsvergoeding, desgevallend te actualiseren 
op datum van het vonnis. " 

3.2. Verweerster vraagt de vordering af te wijzen. Ondergeschikt ·gedraagt zij zich naar de 
wijsheid voor wat betreft de opheffing van het beslag op de onroerende goederen die 
persoonlijke eigendom zijn van eise~s sub 2. Zij vordert de veroordeling van eisende partijen 
tot de kosten van het geding waaronder de rechtsplegingsvergoeding van 1.440 euro. 

4 Bespreking 

4.1. Bevel voorafgaand uitvoerend beslag op onroerend goed van 14 mei 2018 

Deze zaak betreft het verzet van eisende partijen Vé!n 17 mei 2018 t egen het bevel 
voorafgaand uitvoerend beslag op onroerend goed betekend op 14 mei 2019 door de GSI: 

op grond van de volgende titels 
o het vonnis van de correctionele rechtbank te Leuven van 17 mei 2000 
o het arrest van het hof van beroep van 17 juni 2002 
o het arrest van het Hof van Cassatie van 25 februari 2003 
o het arrest van het hûf van beroep te Brussel van 16 februari 2008 inzake art. 

1385quinquies Ger. W. 
o het arrest van het Hofvan Cassat ie inzake art. 1385quinquies Ger. W. 

aan in eigen naam en aan en 
voor alle partijen in hun hoedanigheid van wettelijk erfopvolgers van 

voor de volgende bedragen voor dwangsommen, gerechtskosten en kosten van 
tenuitvoerlegging: 

o ten opzichte van 652.206,90 euro 
o ten opzichte van de overige partijen 503.095,05 euro 

met de melding dat bij gebreke aan betaling binnen de 15 dagen op de volgende 
onroerende goederen uitvoerend beslag zou wnrr!Pn .oPIPPd 

o eigendommen in volle eigendom var opgesomd in het bevel 
o eigendomen voor de helft in volle eigendom toebehorend aan 

o eigendom toebehoren in onverdeeldheid aan 
er. 

4.2. De GSI beschikt over een actuele en rechtsgeldige titel 

Eisende partijen houden voor dat de GSI op de dag van de betekening van het bevel 
voorafgaand uitvoerend onroerend beslag niet beschikte over enige actuele en rechtsgeld ige 
titel. 
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De beslagrechter stelt dat dat het bevel betekend werd op grond van de volgende titels: 
o het vonnis van de correctionele rechtbank te Leuven van 17 mei 2000 
o het arrest van het hof van beroep van 17 juni 2002 
o het arrest van het Hof van Cassatie van 25 februari 2003 
o het arrest van het hof van beroep te Brussel van 16 februari 2008 inzake art. 

1385quinquies Ger. W. 
o het arrest van het Hof van Cassatie inzake art. 1385quinquies Ger. W. 

De titel waarop tot gedwongen uitvoering werd overgegaan en op 14 mei 2018 een bevel 
voorafgaand uitvoerend onroerend beslag werd betekend is dus niet zoals eisende partijen er 
verkeerdelijk van uitgaan het vonnis van de beslagrechter van 6 september 2005. 

De beslagrechter kan nagaan of het vonnis waarvan de uitvoering wordt nagestreefd nog 
actueel en doeltreffend is. De beslagrechter mag hierbij echter geen afbreuk doen aan wat 
door de bodemrechter is beslist: het moet dus gaan om omstandigheden die niet reeds aan 
het oordeel van de bodemrechter werden of konden worden onderworpen. In de regel zal 
het dus gaan om omstandigheden van na het tijdstip van het ontstaan van de uitvoerbare 
titel. 

De beslagrechter stelt vast dat eisende partijen niet verwijzen naar dergelijke 
omstandigheden. 

De titels op grond waarvan de GSI overging tot de betekening van een bevel tot betalen zijn 
bijgevolg actueel en rechtsgeldig. 

De beslagrechter kan immers geen afbreuk doen aan hetgeen door de bodemrechters werd 
beslist. 

De beslagrechter verwijst naar hetgeen het hof van beroep te Gent hierover reeds stelde in 
haar arrest van 10 december 2019. 

De· hele discussie omtrent de wettigheid van het ministerieel besluit van 12 oktober 1992 
maakte reeds het voorwerp uit van het geschil tussen partijen omtrent de bij de 
dwangsomrechter ingeroepen onmogelijkheid om te voldoen aan de hen opgelegde 
herstelmaatregeL De dwangsomrechter heeft duidelijk geoordeeld dat deze betwisting geen 
afbreuk kon doen aan het gezag van gewijsde van haar eigen eerder oordeel, waarin 
uitgegaan werd van het rechtsgeldig karakter van het ministerieel besluit van 12 oktober 
1992. 

Rekening houdend met het gezag van gewijsde van voormelde uitspraken van de bodem- en 
dwangsomrechter én van het hof van beroep te Gent kan de beslagrechter thans niet bij de 
veroordeling van de verbeurte van de dwangsommen tot een ander besluit komen omtrent 
hetzelfde geschilpunt inzake de onwettigheid van het ministerieel besluit dat door eisende 
partijen opnieuw wordt ingeroepen 
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de uitvoering niet onwettig was bij gebrek aan inwerkingtreding van de bepalingen 
inzake de Hoge Raad voor het Herstelbeleid 
de uitvoering onrechtmatig was wegens miskenning van het beginsel van behoorlijk 
bestuur dat het fair play-beginsel is: de invordering zou in de gegeven 
omstandigheden het fair play-beginsel miskennen aangezien de GSI door 
overdreven spoed gelet op de imminente inwerkingtreding van de bepalingen 
inzake de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, eisende partijen zou onthouden van 
het advies van dit onafhankelijk adviesorgaan 

In tegenstelling met hetgeen eisende partijen voorhouden heeft de beslagrechter niet beslist 
dat de gedwongen uitvoering in 2004 niet zou steunen op een actuele en rechtsgeldige titel. 

Er kan geen tegenstrijdigheid bestaan tussen: 
de te wijzen beslissing over het verzet tegen het bevel voorafgaand onroerend beslag 
betekend op 14 mei 2018 
deze beslissing van 6 september 2005 en de noodzakelijke motieven die ten 
grondslag liggen van deze beslissing, met name het onrechtmatig verklaren van de 
gedwongen uitvoering wegens miskenning van het fair play-beginsel en de 
overdreven spoed waarmee de GSI de gedwongen uitvoering heeft aangevat door de 
betaling van het bevel tot betalen op 14 oktober 2014 en vervolgens het uitvoerend 
roerend beslag op 26 november 2004 

In het vonnis van 6 september 2005 werd enkel een beslissing genomen over de overdreven 
spoed waarmee de gedwongen tenuitvoerlegging aangevat bij bevel tot betalen van 14 
oktober 2014 rekening houdend met de imminente inwerkingtreding van de bepalingen 
inzake de Hoge Raad voor Herstelbeleid en het onthouden van het advies van dit orgaan. 

Gelet op het feit dat inmiddels het voorafgaand advies voor het invorderen van de 
dwangsommen ongrondwettig werd verklaard (bij arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 
september 2015) en nooit in werking is getreden, daar waar de andere bepalingen van het 
Decreet van 25 april 2014 wel in werking zijn getreden op 1 maart 2018 is voormeld vonnis 
van 6 september 2005 volstrekt irrelevant voor de beoordeling van het bevel betekend op 14 
mei 2018. 

Er is bovendien geen enkel risico dat de te wijzen beslissing over voormeld bevel voorafgaand 
onroerend beslag betekend op 14 mei 2018 het voordeel van de vorige beslissing van 6 
september 2005 over de volgens de beslagrechter met overdreven spoed aangevatte 
gedwongen tenuitvoerlegging bij bevel tot betalen van 14 oktober 2004, ongedaan zou 
maken. 

Het gaat immers niet over dezelfde betwisting. 

Het gezag van gewijsde van het vonnis van de beslagrechter van 6 september 2005 werd 
bijgevolg niet miskend door de betekening van het bevel voorafgaand onroerend beslag op 
14 mei 2018. 
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4.4. Het gezag van gewijsde van het arrest van het hof van beroep te Gent van 10 
december 2019 

De GSI verwijst naar het arrest van het hof van beroep te Gent van 10 december 2019 en 1 

beroept zich terecht op het gezag van gewijsde van dit arrest, dat hiervoor al meermaals 
werd aangehaald. 1r 

In tegenstelling met wat eisende partijen op verzet voorhouden kan de beslagrechter niet 
anders beslissen over dezelfde geschilpunten gelet. op het gezag van gewijsde van dit arrest. 

Dat er cassatie-advies werd ingewonnen wijzigt niets aan het gezag van gewijsde van dit !1 
arrest. Een eindbeslissing krijgt immers overeenkomstig art. 24 Ger. W. juncto art. 26 Ger. W. c 
gezag van gewijsde vanaf de uitspraak en dit zolang de beslissing niet ongedaan is gemaakt. 
Het gezag van gewijsde verdwijnt immers pas wanneer deze beslissing gewijzigd of vernietigd 

~~- ~ 

Eisende partijen op verzet leggen immers net dezelfde geschilpunten voor als degene die zij 
voorlegden aan het hof van beroep te Gent, die ook kennis heeft genomen van het bevel 
voorafgaand uitvoerend beslag op onroerend goed en de verjaringsstuitende bevelen die 
elke 6 maand werden betekend aan hen op verzoek van de GSI. 

De beslagrechter verwijst bijgevolg naar de weerlegging van de middelen zoals uitvoerig 
gemotiveerd in het arrest van het hof van beroep te Gent, die zij volledigheidshalve volledig 
bijtreedt. 

Het hof van beroep bevestigde uitdrukkelijk dat de gedwongen uitvoering in 2004 niet 
onwettig was (net zoals de beslagrechter stelde} maar stemde toe dat het vonnis moet 
worden vernietigd in zoverre het de uitvoering onrechtmatig achtte wegens een beweerde 
schending van het fair play-beginsel. Zij oordeelde dat indien de GSI niet gewacht heeft tot 
de inwerkingtreding van de bevoegdheden van de toenmalige Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, dit niet als onrechtmatig kan worden beschouwd "nu het voorafgaand advies 
voor het invorderen van de dwongsommen ongrondwettig werd verklaard (bij arrest van 17 
september 2015 van het Grondwettelijk Hof nr. 1113/2015} en nooit in werking is getreden." 

Verder oordeelde het hof dat er geen misbruik van executierecht voorhanden is gelet op het 
steeds blijven aandringen door de GSI op de nakoming van de hoofdveroordeling en het 
herstel in de oorspronkelijke staat en het feit dat zij gedurende jaren om de zes maanden een 
verjaringsstuitend bevel heeft betekend en het hof enkel kan vaststellen dat deze prikkel in 
casu de veroordeelede eigenaars er niet toe heeft aangezet om de hoofdveroordeling na te 
komen. 
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Ook de andere middelen van eisende partijen op verzet die zij hernemen in de conclusies in a5 

huidige procedure werden uitvoerig en gemotiveerd weerlegd door het hof van beroep te 
Gent. Het is onnodig dat de beslagrechter de bespreking van deze middelen volledig 'e 
herneemt. Het volstaat dat zij hiernaar verwijst gelet op het gezag van gewijsde van de 1e1 

beslissingen in dit arrest over deze identieke geschilpunten met dezelfde oorzaak, tussen rf 
dezelfde partijen in dezelfde hoedanigheid. w1 
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De gerechtskosten in deze zaak omvatten de kosten van dagvaarding en rolstelling, evenals 
een rechtsplegingsvergoeding voor de in het gelijk gestelde partij, wanneer die is bijgestaan 
door een advocaat. 

Het verzet tegen een bevel voorafgaand uitvoerend beslag op onroerend goed is een geschil 
dat een niet in geld waardeerbare vordering betreft, waarvoor de 
basisrechtsplegingsvergoeding 1.440 euro bedraagt. De vordering wegens tergend en 
roekeloze uitvoering betreft een in geld waardeerbare vordering waar voor een vordering 
van 60.000,01 euro tot 100.00,00 euro de basisrechtsplegingsvergoeding 1.200 euro 
bedraagt. In dit geval wordt de hoogste rechtsplegingsvergoeding toegekend hetzij deze voor 
niet in geld waardeerbare vordering. 

Geen van partijen reikt criteria aan om af te wijken van de basisrechtsplegingsvergoeding. 

Gelet op het bereikte procesresultaat waarbij beide partijen omtrent enig geschilpunt in het 
ongelijk is gesteld, veroordeelt de rechtbank eisende partijen tot drie vierden en de GSI tot 
één vierde van de gerechtskosten, die in hoofde van eisende partijen worden vastgesteld op 
510,52 euro {dagvaardingskosten) + 1.440,00 euro {basisbedrag rechtsplegingsvergoeding), 
en in hoofde van de GSI op 1.440,00 euro (basisbedrag rechtsplegingsvergoeding). 

De beschikkingen van de beslagrechter zijn in de regel van rechtswege uitvoerbaar bij 

voorraad (art. 1395, tweede lid en 1039, eerste lid Ger. W.), zodat de uitvoerbaarheid niet 
moet worden gevraagd, noch uitdrukkelijk moet worden uitgesproken. 

5 Beslissing 

De beslagrechter : 
beslist op tegenspraak, in eerste aanleg en in openbare zitting 
wijst het verzet van tegen het bevel voorafgaand uitvoerend beslag op 
onroerend goed betekend op 14 mei 2018 af als ongegrond 
verklaart het verzet van en 
ontvankelijk en gegrond als volgt 
zegt voor recht dat verwerende partij als chirografaire schuldeiser lastens 

en op 14 mei 2018 niet kon overgaan 
tot het betekenen van dit bevel voorafgaand uitvoerend beslag op onroerend goed 
(gelet op de opschorting van de gedwongen tenuitvoerlegging lastens hen als 
beneficiair aanvaardende erfgenamen zolang de vereffening van de nalatenschap van 
wijlen hun moeder niet is afgesloten) 
zegt voor recht dat dit bevel voorafgaand uitvoerend beslag op onroerend goed geen 
gevolgen kan sorteren lastens en 

veroordeelt eisende partijen tot 2 derden en de GSI tot één derde van de 
gerechtskosten, die in hoofde van eisende partijen worden vastgesteld op 510,52 
euro (dagvaardingskbsten) + 1.440,00 euro (basisbedrag rechtsplegingsvergoeding), 
en in hoofde van de GSI op 1.440;oo euro (basisbedrag rechtsplegingsvergoeding) 
wijst het meer en/ of anders gevorderde af. 
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Dit vonnis werd uitgesproken in de openbare zitting van kamer 15 van de rechtbank van 
eerste aanleg Leuven op dinsdag 12 mei 2020. 

Waar zitting namen: 
ondervoorzitter 
, griffie.r 
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