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CHECKLIST BESLAGZAKEN - 2018
Deze checklist beslagzaken is gericht aan partijen en hun advocaten
Te vaak ontbreken de vereiste en/of goed geordende stavingstukken, waardoor de
beslagrechter de zaak moet uitstellen, in voortzetting stellen dan wel de debatten moet
heropenen.
1. Tijdige neerlegging stukken: 15 dagen voor zitting - artikel 756 Ger. W.
2. Welke stukken moeten steeds neergelegd worden ?
Zonder de volgende stukken kan een zaak niet in beraad genomen worden:
- chronologisch gerangschikt uitvoeringsdossier (betekening, bevel tot betalen,
beslagexploot, …);
- titels op basis waarvan wordt uitgevoerd;
- chronologisch gerangschikte briefwisseling en/of logisch gestructureerd dossier met
stavingstukken;
waarbij elk stuk afzonderlijk wordt genummerd en vermeld in de inventaris van de
stukken
3. Bij betwisting over de buitengewone kosten
3.1. De partij die is overgegaan tot gedwongen tenuitvoerlegging voor de buitengewone
kosten, geeft deze kosten - tenzij dit zeer duidelijk blijkt uit het bevel tot betalen en/of het
beslagexploot zélf - op een gestructureerde wijze weer en maakt een duidelijk overzicht per:
- categorie van kosten opgenomen in de titel (medische kosten, schoolkosten, kosten
van vrije tijd);
- voor welke kosten zij een bevel tot betalen of een beslagexploot heeft laten
betekenen (omschrijving, datum, bedrag, met verwijzing naar de post opgenomen in
het bevel tot betalen of het beslagexploot waartegen verzet wordt aangetekend);
- met verwijzing per kost naar de afzonderlijk genummerde stukken zoals opgelegd
door de titel
3.2. De partij die de buitengewone kosten betwist, geeft op een gestructureerde wijze, hetzij
overeenkomstig de volgorde en de nummering van de partij die de buitengewone kosten
vordert en per opgegeven buitengewone kost, aan:
- of de kost volledig of gedeeltelijk wordt aanvaard of betwist;
- met opgave van het aanvaarde bedrag;
- met opgave van de reden van betwisting;
- met verwijzing naar de afzonderlijk genummerde stukken die eventueel ter staving
van de betwisting worden voorgelegd.
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4. Revindicatievordering
4.1. De partij die in beslaggenomen goederen revindiceert, geeft op een gestructureerde
wijze en in een duidelijk overzicht aan:
- welke van de in beslaggenomen goederen zij revindiceert;
- met verwijzing per goed naar de afzonderlijk genummerde bewijsstukken
(waaronder facturen + bewijzen van betaling);
waarbij de volgorde van de opsomming van de goederen van het beslagexploot wordt
gevolgd.
4.2. De partij die beslag heeft laten leggen, geeft op een gestructureerde wijze aan of zij zich
al dan niet verzet tegen de revindicatie en om welke reden, waarbij de volgorde en
nummering van de partij die revindiceert wordt gevolgd per gerevindiceerd goed.

