Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag
Art. 1386
Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van
de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging dat de Koning bepaalt.
Art. 1387
Geen handeling van tenuitvoerlegging mag geschieden, hetzij tussen negen uur 's avonds en zes
uur 's morgens, hetzij op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, behalve bij
dringende

noodzakelijkheid

krachtens

een

verlof

van

de

beslagrechter,

verleend

op

verzoekschrift.
Art. 1388
[Beslissingen waarbij aan een derde opheffing, doorhaling van een hypothecaire inschrijving,
betaling of enige prestatie wordt bevolen of opgelegd, zijn door of tegen hem enkel uitvoerbaar op
een verklaring van de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft gewezen dat er bij zijn weten
binnen de door de wet vastgestelde termijn geen verzet noch hoger beroep tegen de beslissing is
ingesteld.
Deze verklaring is niet vereist wanneer de beslissing, voorafgaandelijk betekend of ter kennis
gebracht indien de wet het voorschrijft, uitvoerbaar is niettegenstaande hoger beroep en, indien
zij bij verstek gewezen is, niettegenstaande verzet, behoudens het bewijs, indien daartoe grond
bestaat, dat de bij het vonnis opgelegde of bij de wet voorgeschreven formaliteiten vervuld zijn.]
Art. 1389
Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van
nietigheid:
1° de keuze van woonplaats van de beslaglegger in het arrondissement waar de rechter die in
voorkomend geval kennis moet nemen van het beslag, zitting houdt, tenzij de beslaglegger daar
woont;
2° de naam, de voornaam en de woonplaats van de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt;
3° de vermelding van het gevorderde bedrag en van de titel krachtens welke het beslag wordt
gedaan;
4° een korte beschrijving van de inbeslaggenomen goederen.
Art. 1390
[Bij beslag op roerende of onroerende goederen zendt de gerechtsdeurwaarder die het heeft gelegd
binnen vierentwintig uren na de akte, onder zijn handtekening, aan de griffier van de rechtbank
van eerste aanleg van de plaats van het beslag en, in voorkomend geval, van de woonplaats van de
beslagene, een bericht van beslag, met vermelding van de identiteit en de woonplaats van de
beslaglegger, van de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt en, in voorkomend geval, van de
derde bij wie het beslag geschiedt, de geboortedatum van de schuldenaar tegen wie het beslag
geschiedt, de datum en de plaats van het beslag en, in voorkomend geval, de datum van de

betekening aan de beslagen schuldenaar, de aard en het bedrag van de schuldvordering van de
beslaglegger, de eventuele redenen van voorrang en de beschrijving van de inbeslaggenomen
goederen.
De griffier vermeldt op het bericht van beslag de datum en het uur waarop het ter griffie werd
ontvangen.]
Het bericht van beslag wordt door de griffier opgemaakt wanneer de kennisgeving van de akte van
beslag door zijn toedoen is gebeurd.
[Wanneer beslag gelegd wordt ten laste van vennootschappen of personen ingeschreven in het
handelsregister van een arrondissement, wordt bovendien door de gerechtsdeurwaarder, in het
geval van het eerste lid, of door de griffier van de rechtbank van eerste aanleg, in het geval van
het tweede lid, binnen vierentwintig uren, een afschrift van het bericht van beslag gezonden aan
de griffier van de rechtbank van koophandel van dat arrondissement.]
Het bericht van beslag wordt op de griffie bewaard gedurende drie jaren, te rekenen van het
beslag, onverminderd, zo daartoe grond bestaat, de schrapping van het bericht vóór die tijd, in
der minne of bij beslissing van de rechter. Het is van rechtswege vervallen bij het verstrijken van
die termijn, indien het niet tevoren is vernieuwd.
Overhandiging of verdeling van gelden waarop beslag is gelegd of die voortkomen van de verkoop
van in beslag genomen roerende goederen, kan niet geschieden dan overeenkomstig de bepalingen
van artikel 1627.
Het model van de berichten van beslag wordt vastgesteld door de Koning.
Deze bepaling is niet van toepassing op het beslag op zeeschepen en binnenschepen.
[Art. 1390bis
Wanneer op grond van de artikelen 203ter, 221, 301bis, van het Burgerlijk Wetboek of van artikel
1280, vijfde lid, van dit Wetboek delegatie is toegekend, wordt naar gelang van het geval door de
griffier of de gerechtsdeurwaarder een bericht van delegatie opgemaakt waarvan kennis wordt
gegeven aan de griffier van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de schuldenaar
door wie de delegatie is gedaan, en dat in voorkomend geval gevoegd wordt bij de berichten van
beslag in artikel 1390. [De griffier vermeldt op het bericht van delegatie de datum en het uur
waarop het ter griffie werd ontvangen.]
Het bericht van delegatie vermeldt de identiteit en de woonplaats van de schuldenaar door wie de
delegatie is gedaan, de schuldeiser en de in de plaats gestelde schuldenaar, [de geboortedatum
van de schuldenaar door wie de delegatie is gedaan] het bedrag en de oorzaak van de delegatie,
alsmede onder welke voorwaarden en binnen welke grenzen deze is gedaan.
[Het bericht van delegatie wordt ter griffie bewaard gedurende drie jaren te rekenen van het van
kracht worden van de delegatie, onverminderd, in voorkomend geval, de voorafgaande
schrapping, in der minne of bij beslissing van de rechter, van het bericht. Het vervalt van
rechtswege bij het verstrijken van die termijn, indien het niet tevoren is vernieuwd. Het model van
bericht van delegatie wordt door de Koning opgemaakt.
De delegatie is slechts aan derden tegenstelbaar vanaf het tijdstip van neerlegging van het bericht
van delegatie op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de
schuldenaar.]]

[Art. 1390ter
In geval van overdracht van loon stuurt de overnemer, die aan de gecedeerde schuldenaar een
afschrift heeft overgezonden van de ingebrekestelling omschreven in artikel 28, 1°, van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, binnen vierentwintig uren
na die overzending, onder zijn handtekening een bericht dat de identiteit en de woonplaats
vermeldt van de overnemer, de overdrager en de gecedeerde schuldenaar, de geboortedatum van
de overdrager alsook de aard en het bedrag van de schuldvordering van de overnemer; de
overnemer stuurt dit bericht aan de griffier van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats
van de overdrager.
Geschiedt de overdracht van loon op grond van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek, dan zendt
in geval van betekening de optredende gerechtsdeurwaarder, of, in geval van aanneming van de
overdracht door de schuldenaar bij wege van een authentieke akte, de overnemer, binnen
vierentwintig uren na de betekening of de aanneming, onder zijn handtekening, een bericht aan de
griffier van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de overdrager, dat de identiteit
en de woonplaats vermeldt van de overnemer, de overdrager en de gecedeerde schuldenaar, de
geboortedatum van de overdrager alsook de aard en het bedrag van de schuldvordering van de
overnemer.
De griffier vermeldt op het bericht van overdracht de datum en het uur waarop het ter griffie werd
ontvangen.
De overdracht is slechts aan derden tegenstelbaar vanaf het tijdstip van neerlegging van het
bericht van overdracht op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de
overdrager.
Het bericht van overdracht wordt, vanaf het van kracht worden van de overdracht, gedurende drie
jaar ter griffie bewaard, onverminderd, in voorkomend geval, de voorafgaande schrapping, in der
minne of bij beslissing van de rechter, van het bericht.
Het vervalt van rechtswege bij het verstrijken van die termijn, indien het niet tevoren is
vernieuwd.
Het model van het bericht van overdracht wordt door de Koning opgemaakt.]
[Art. 1390quater ]
Wanneer op grond van de artikelen 203ter, 221, 301bis, van het Burgerlijk Wetboek of van artikel
1280, vijfde lid, van dit Wetboek een delegatie wordt gevorderd, voegt de griffier van het gerecht
waarbij de zaak aanhangig is, bij het dossier een opgave van de berichten bedoeld in [de artikelen
1390, 1390bis en 1390ter] zo die er zijn.
Indien de inkomsten of de geldsommen waarop de vordering betrekking heeft, reeds het
voorwerp zijn van delegatie of beslag uit hoofde van alimentatie, zendt de griffier aan de
begunstigde van de delegatie of aan de beslaglegger bij gerechtsbrief een afschrift van het
verzoekschrift of van de dagvaarding om te verschijnen, ten einde deze in de zaak te betrekken.
De verweerder die veroordeeld is tot de betaling van alimentatie kan ook de schuldeisers die niet
over een delegatie beschikken noch beslag hebben gelegd in de zaak betrekken.
De partijen gehoord, bepaalt de rechter indien nodig de wijze waarop de verdeling onder de
alimentatiegerechtigden geschiedt.]

[Art. 1390quinquies
Binnen de vierentwintig uur na de uitspraak van de beschikking van toelaatbaarheid, wordt door
de griffier een bericht van collectieve schuldenregeling opgemaakt om, desgevallend, te worden
gevoegd bij de berichten van beslag bedoeld in artikel 1390. Het model van de berichten van
collectieve schuldenregeling wordt door de Koning opgemaakt.]
Art. 1391
[De advocaten en de gerechtsdeurwaarders belast met een procedure tegen een bepaald persoon
kunnen op de griffie ter plaatse inzage nemen van de [berichten van beslag, delegatie, overdracht
en collectieve schuldenregeling], die op diens naam zijn opgemaakt.
De notarissen kunnen op dezelfde wijze inzage nemen van de [berichten van beslag, delegatie,
overdracht en collectieve schuldenregeling], die zijn opgemaakt op naam van de personen voor
wier goederen een handeling moet worden verricht welke tot hun ambt behoort.
Geen uitvoerend beslag of procedure van verdeling kan plaatsvinden zonder voorafgaande
raadpleging door de ministeriële ambtenaar van de [berichten van beslag, delegatie, overdracht en
collectieve schuldenregeling].
Te dien einde vermeldt het exploot van beslag of het proces-verbaal van verdeling de datum en het
uur waarop de ministeriële ambtenaar de [berichten van beslag, delegatie, overdracht en
collectieve schuldenregeling] heeft geraadpleegd.]
Art. 1392
Alle betekeningen, zelfs van aanbod en gerede betaling, kunnen worden gedaan aan de gekozen
woonplaats van de beslaglegger.
Art. 1393
Overhandiging van de uitgifte van het vonnis of van de akte aan de gerechtsdeurwaarder geldt als
volmacht voor alle tenuitvoerleggingen.
Art. 1394
De gerechtsdeurwaarder die in de uitoefening van zijn ambt wordt beschimpt of die op
weerspannigheid stuit, maakt proces-verbaal op; en er wordt gehandeld met inachtneming van de
regels van het Wetboek van Strafvordering.

Hoofdstuk II. Beslagrechter
Art. 1395
Alle vorderingen betreffende bewarende beslagen, [middelen tot tenuitvoerlegging [[...] en
tegemoetkomingen van de Dienst voor alimentatievorderingen bedoeld in de wet van 21 februari
2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën]] worden
gebracht voor de beslagrechter. [De opheffing van een beslag gelegd vóór de toekenning van de
opschorting van betaling kan daarentegen worden verleend door de rechtbank [bevoegd inzake de
verzoekschriften tot gerechtelijke reorganisatie].]

Deze vorderingen worden ingesteld en behandeld zoals in kort geding, behalve in die gevallen
waarin de wet bepaalt dat zij worden ingesteld bij verzoekschrift.
Art. 1396
Onverminderd de bij de wet bepaalde middelen van nietigheid, draagt de beslagrechter zorg dat
de bepalingen inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging worden nagekomen.
Hij kan, zelfs ambtshalve, zich een verslag over de stand van de rechtspleging door de optredende
of aangestelde openbare of ministeriële ambtenaren doen overhandigen.
Stelt hij een verzuim vast, dan geeft hij daarvan kennis aan de procureur des Konings, die oordeelt
welke tuchtrechtelijke gevolgen zulks kan medebrengen.
Hoofdstuk III. Voorlopige tenuitvoerlegging
Art. 1397
Behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt en onverminderd de regel van artikel 1414,
schorsen verzet en hoger beroep tegen eindvonnissen daarvan de tenuitvoerlegging.
Art. 1398
Behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt, kan de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging
van de vonnissen toestaan.
De tenuitvoerlegging van het vonnis geschiedt niettemin alleen op risico van de partij die daartoe
last geeft en onverminderd de regels inzake kantonnement.
Art. 1399
De voorlopige tenuitvoerlegging van de eindvonnissen kan niet worden toegestaan inzake
echtscheiding, scheiding van tafel en bed [...] of nietigverklaring van het huwelijk.
[Zij kan ook niet worden toegestaan wanneer de beschikking, bedoeld in artikel 1342, een
verzoekschrift dat overeenkomstig artikel 1340 is ingediend, geheel of gedeeltelijk inwilligt.]
Art. 1400
§ 1.
De rechter die de voorlopige tenuitvoerlegging voor de gehele veroordeling of voor een deel ervan
uitspreekt, kan daaraan de voorwaarde verbinden dat een zekerheid wordt gesteld, die hij bepaalt
en waarvoor hij, zo nodig, de modaliteiten vaststelt.
§ 2.
De zekerheid is van rechtswege bevrijd wanneer de consignatie door de veroordeelde partij
gedaan is overeenkomstig artikel 1404.
Art. 1401
De voorlopige tenuitvoerlegging kan altijd worden verzocht bij het hoger beroep, hetzij de partij
nagelaten heeft zulks te verzoeken vóór de eerste rechters, hetzij dezen verzuimd hebben over
een dergelijk verzoek uitspraak te doen of het hebben afgewezen.

Art. 1402
De rechters in hoger beroep kunnen in geen geval de tenuitvoerlegging van de vonnissen
verbieden of doen schorsen, zulks op straffe van nietigheid.

