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Inzake A.R. nr. 18/2583/ A- 18/2586/ A 

wonende te RR 

EISENDE PARTIJ, 

- verschijnt bijgestaan en vertegenwoordigd door Meester A. Valckenborgh en loco 

Meester 1. Cuypers, advocaten, met kantoor te 2600 Antwerpen-Berchem, 

Posthofbrug 6; 

t egen: 

de STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, bevoegd voor het grondgebied van de 

provincie Antwerpen met kantoren te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113; 

- met keuze van woonst op het kantoor van gerechtsdeurwaarder met 

standplaats te 

VERWERENDE PARTIJ, 

- vertegenwoordigd door Meester J. Claes, advocaat, met kantoor te 2550 Kontich, 

Mechelsesteenweg 160; 

Gezien de stukken van het dossier van de rechtspleging zoals zij voorkomen op de 

inventaris ervan, ondermeer: 

- de inleidende dagvaardingen van 18.5.2018 ingeschreven op 23.5.2018; 

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in rechtszaken; 

Gezien de door partijen neergelegde stukken en conclusies; 

* * * 

Gezien de dagvaarding van 18 mei 2018 houdende derdenverzet tegen een 

beschikking van 11 januari 2018 die aan eiser werd betekend op 20 april 2018 en 

waarbij een notaris werd aangesteld met het oog op de veiling van een onroerend 

goed van eiser en de rangregeling en ertoe strekkende intrekking te bekomen van 

deze beschikking en te horen zeggen voor recht dat de gevorderde dwangsommen ten 

belope van 67.522,70 euro niet verbeurd zijn ; 

Gezien de dagvaarding van 18 mei 2018 houdende verzet tegen een uitvoerend beslag 

op onroerend goed gelegd bij gerechtsdeurwaardersexploot van 21 november 2017 

en ertoe strekkende te horen zeggen voor recht dat de dwangsommen waarvoor 

wordt uitgevoerd niet verbeurd zijn en de bevelen tot betalen van 10 oktober 2016 en 

24 maart en 21 augustus 2017 evenals het uitvoerend beslag op onroerend goed van 

2 1  november 2017 nietig zijn en opheffing te bekomen van het uitvoerend beslag op 

onroerend goed; 
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Gehoord partijen in hun middelen en besluiten ontwikkeld door hun respectieve 

raadslieden ter zitting van 25 februari 2019 en 8 april 2019 evenals eiser in persoon 

aanwezi g ;  

Aangezien gedaagde de vorderingen betwist e n  besluit tot afwijzing ervan ; 

Met het oog op een goede rechtsbedeling en om proceseconomische redenen komt 

het gepast voor beide zaken te voegen die immers in essentie dezelfde betwisting 

behelzen tussen dezelfde partijen en met name of al dan niet de dwangsommen 

waarvoor wordt uitgevoerd verbeurd zijn of niet ; 

Uit de door partijen verstrekte gegevens en overgelegde overtuigingsstukken blijkt dat 

eiser bij verstekvonnis van de correctionele rechtbank te Antwerpen van 21 mei 2012 

in essentie en wat huidige betwisting betreft werd veroordeeld tot herstel in de 

oorspronkelijke staat van het perceel gelegen te gekadastreerd 

als namelijk door het afbreken van de 

langgevelhoeve inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten, het opvullen van de 

bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van alle voertuigen, stacaravan en 

afval van het perceel binnen de termijn van zes maanden te rekenen vanaf het in 

kracht van gewijsde treden van het vonnis van 21 mei 2012 en onder verbeuring van 

een dwangsom van 250,00 euro per dag vertraging in het niet nakomen van de 

bevolen aanpassingswerken ; 

Op verzet van eiser werden bij vonnis van 26 mei 2014 dezelfde herstelmaatregelen 

bevolen doch de dwangsom herleid tot 100,00 euro per dag en de termijn voor herstel 

verlengd tot 1 jaar vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis; 

In graad van beroep werd door het Hof van Beroep te Antwerpen op 11 februari 2015 

de herstelmaatregel en de dwangsom bevestigd met dien verstande dat opnieuw een 

termijn van 1 jaar werd verleend vanaf het in kracht van gewijsde gaan van het arrest; 

Het daaropvolgend Cassatieberoep van eiser werd verworpen bij arrest van 30 juni 

2015; 

Eiser houdt thans voor zich te hebben geschikt naar de opgelegde herstelmaatregelen 

en overigens dat de langgevelhoeve waarvan sprake in de jaren '60 -'70 zou zijn 

afgebroken doch eiser nog bewoner is van een aanpalende werkmanswoning waarop 

de herstelmaatregelen niet van toepassing zouden zijn ; 

Uit een PV van 8 oktober 2018 blijkt dat de herstelwerkzaamheden zoals bevolen in 

de verschillende vonnissen en het arrest nog steeds niet ten volle werden uitgevoerd 

zodat de dwangsommen zoals ingevorderd door gedaagde wel degelijk verbeurd 

werden; 

Eiser voert ten onrechte aan dat de ganse procedure op een misverstand berust met 

betrekking tot enerzijds een sedert lang afgebroken Langgevelhoeve en anderzijds de 

door hem bewoonde werkmanswoning doch uit niets blijkt dat deze zogenaamde 

werkmanswoning een ander kadastraal gegeven zou behelzen dan datgene waarop 
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meermaals inbreuken op de stedebouwkundige verplichtingen werden vastgesteld en 

waarvoor correct de verbeurde dwangsommen worden ingevorderd; 

OM DEZE REDENEN: 

Wij Beslagrechter; 

Rechtdoende op tegenspraak. 

Voegen beide zaken gekend onder AR nrs 18/2583/A en 18/2586/A ; 

Verklaren de vorderingen ontvankelijk doch ongegrond; 

Wijzen eiser af en verwijzen hem in de kosten van het geding, aan zijn zijde begroot 

op dagvaardingen en rolrecht 272,84 euro en 287,17 euro en 

rechtsplegingsvergoeding 1.440,00 euro en aan de zijde van gedaagde begroot op 

rechtsplegingsvergoeding 1.440,00 euro. 

Deze beschikking werd uitgesproken op zes mei tweeduizend negentien in openbare 

zitting van de beslagrechter - Kamer Abel, die samengesteld was uit: 




