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Vrijgesteld van het griffierecht. 
Afechrift ter kennis gebrapht in 
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DE BESLAGRECHTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, 
ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, HEEFT DE VOLGENDE

BESCHIKKING GEGEVEN:

Rep.: fa

Gr. Nr.: 55

IN ZAKE A.R. nr. 09/3089/A
HD 03.04.2012

1 _ , gepensioneerde, geboren op te,
wonende te Beringen (Paal),

en zijn echtgenote

2. t, bejaardenhelpster, geboren op te
wonende te Beringen (Paal), ;

eisers, verschijnende in persoon, bijgestaan door Mr. Delahaye loco Mr. 
Stijns, advocaat te 3001 Leuven, Ubicenter, Philipssite 5/2

tegen:

DE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR VAN DE AFDELING 
RUIMTELIJKE ORDENING. HUISVESTING. MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN voor de PROVINCIE LIMBURG, met burelen gevestigd 
te 3500 Hasselt, Koningin Astridlaan 50/1, woonstkeuze gedaan op het 
kantoor van gerechtsdeurwaarder M. Smeets, met burelen gevestigd te 3800 
Sint-Truiden, PrinsAlbertlaan 24; .......

verweerder, vertegenwoordigd door Mr. S. Cardyn loco Mr. C. Lemache, 
advocaat te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 60
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VOLGT DE BESCHIKK1NG:

Gelet op:

- het exploot van dagvaarding in verzet van 08.12.2009 betekend door 
gerechtsdeurwaarder Leo Daenen te Beringen;

- de beschikking van 13.04.2010 waarin de zaak niet in staat van wijzen 
werd verklaard en nieuwe conclusietennijnen met een nieuwe rechtsdag 
werden bepaald;

- de behandeling op de zitting van 22.02.2011.

Beoordelina.

1.
Bij exploot van 14.10.2009 van gerechtsdeurwaarder Marcel Smeets te Sint- 
Truiden werd door de stedenbouwkundig inspecteur uitvoerend beslag 
onder derden gelegd lastens eisers in handen van
mter. Ivo Valgaeren in zijn hoedanigheid van schuldbemiddelaar van eisers

Dit uitvoerend beslag onder derden werd gelegd in uitvoering van het arrest 
gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen van 02.04.1993.

Dit uitvoerend beslag onder derden zou aan eisers
aangezegd zijn op 22.10.2009 bij exploot van gerechtsdeurwaarder Marcel
Smeets te Sint-Tmiden.

2.
Bij dagvaarding van 08.12.2009 werd door eisers 
verzet ingesteld tegen dit uitvoerend beslag onder derden.

In de tussenbeschikking van 13.04.2010 heeft deze rechtbank de zaak niet 
in staat van wijzen verklaard omwille van:
- het feit dat de uitvoeringsstukken niet werden bijgebracht;
- de inhoud van de vorderingen die door eisers werden gesteld in hun 

besluiten met vraag deze te verduidelijken;
- het feit dat aan verweerders de vraag werd gesteld hoe de Rekenplichtige 

van het Grondfonds in deze procedure verschijnt;
waarbij aan partijen nieuwe conclusietermijnen werden toegekend, 
beginnende met eisers, en een nieuwe behandelingsdatum werd 
vooropgesteld op 22.02.2011.
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3.
De rechtbank dient vast te stellen dat hoewel eisers gevraagd werd via 
nieuwe conclusietermijnen hun vorderingen te verduideiijken hiervoor niet 
het nodige werd gedaan binnen de vooropgestelde conclusietermijnen.

Ter zitting van 22.02.2011 verschenen eisers in persoon, bijgestaan door 
hun raadsman, die een pleitnota neerlegde. Volgens deze laatste werd hierin 
geantwoord op de opmerkingen zoals geformuleerd in de beschikking van 
13.04.2010.

De raadsman van verweerders verzette zich op deze zitting tegen de 
neeriegging van deze pleitnota omdat deze volgens haar een eiswijziging 
inhield waarvan zij geen voorafgaande kennis hadden en zij niet in de 
mogelijkheid was hierop te antwoorden.
Volgens verweerders was de zaak dan ook weerom niet in staat van wijzen.

De rechtbank stelt vast dat eisers inderdaad op 22.02.2011 een nota hebben 
neergelegd, “pleitnota" genoemd, waarin zij hebben geantwoord op de 
opmerkingen die gemaakt werden in de tussenbeschikking van 13.04.2010 
en waarin zij hun vorderingen hebben aangepast.

Hiermee hebben eisers blijkbaar uitvoering gegeven aan de inhoud van de 
tussenbeschikking van 13.04.2010 maar doordat zij deze standpunten niet in 
besluiten hebben verwerkt die werden neergelegd en meegedeeld binnen de 
vooropgestelde conclusietermijnen hebben zij verweerders het recht 
ontnomen hierop te antwoorden.

In deze omstandigheden is de rechtbank dan ook van oordeel dat 
verweerders de mogelijkheid moeten hebben hierop te kunnen antwoorden. 
In dit kader dient immers rekening gehouden te worden met de principes van 
de tegenspraak en het schriftelijke karakter van de burgerlijke rechtspleging.

De zaak is dan ook door de eigen houding van eisers op dit ogenblik weer 
niet in staat van wijzen.

4.
Daarenboven dient vastgesteld te worden dat verweerders hebben 
nagelaten te antwoorden op de vraag die in de beschikking van 13.04.2010 
aan hen werd gesteld in verband met de tussenkomst in huidige procedure 
van de Rekenplichtige van het Grondfonds In deze procedure.

- De zaak is trouwens evenmin in staat van wijzen omdat verweerders hebben 
nagelaten hun stukken neerte leggen.

in deze omstandigheden dienen de debatten dan ook weerom heropend te 
worden om partijen toe te laten de zaak volledig in staat te stellen.
In dit kader behoort het eisers om hun vorderingen te omschrijven in door 
hen op te stellen besluiten waarop verweerders naar behoren kunnen 
antwoorden.
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Om partijen hiertoe in de mogelljkheid te stellen komt het gepast voor om de 
debatten te heropenen en daarbij conclusietermijnen te bepalen zoals 
hiema vermeld in het beschikkend gedeelte.

Gelet op de artikelen 2, 30 tot 37 en 41 van de wet van 15.06.1935 op het 
taalgebruik in gerechtszaken;

OM DEZE REDENEN:

WIJ, COX L., beslagrechter, bljgestaan door POELMANS D., griffier,

Rechtsprekende op tegenspraak;

De tussenbeschikking van 13.04.2010 verder uitwerkend:

Verklaart de zaak om bovenvermelde redenen op dit ogenblik weerom niet in 
staat van wijzen.

Beveelt om die reden de heropenlng van de debatten in toepassing van art. 
775 Ger. W. en zegt dat partijen hun synthesebesluiten dienen neer te 
leggen als voigt:

- eisers:
- verweerder:
- eisers:
- verweerder:

ulterlijk op 15.07.2011 
uiterlijk op 15.09.2011 
uiterlijk op 15.12.2011 
uiterlijk op 15.02.2012

en bepaalt de rechtsdag op de zitting van 3 april 2012. zaal B. om 9.00 uur. 
Lombaardstraat 23. 3500 Hasselt.

Houdt de uitspraak over de kosten aan.

Aldus gedaan en gegeven In openbare terechtzitting van de heer
Beslagrechter te Hasselt, op zitting van 25 maart2011:

D. POELMANS L. COX




