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Het HOF VAN BEROEP, zltting houdend te 

ANTWERPEN, DERDE BIS KAMER, recht doende in 

burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Nr. 2008/AR/748 In zake:

wonende te

2.

wonende te

3.

wonende te
w

4.

wonende te

appellanten, die het geding hervatten als rechtsopvolgers van 

de heer , overleden op 30.09.2008

alien vertegenwoordigd door Mr. T. DE SMET loco/Mr. LENS 

Kris, advocaat te 2800 MECHELEN, Grote Nieuwedijkstraat 417

TEGEN :

tegen de beschlkking gewezen op 07 december 

2007 door de Beslagrechter In de Rechtbank van 

eerste aanleg te Mechelen



2008/AR/748
039341

DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR,
bevoegd voor de Provincfe Antwerpen, met kantoren gevestigd 

te 2018 ANTWERPEN, Lange Kievltstraat 111/113 bus 55,

geintimeerde,

vertegenwoordlgd door Mr. CLAES Jot 

KONUCH, Mechelsesteenweg 160

an, advocaat te 2550

Bij arrest van de; 10“® kamer van het Hof van beroep te 

Antwerpen dd 21/12/2004 kreeg de heer I 

onder meer bevel tot herstel van de plaats in de vorlge staat 
door de afbraak van de betonnen vloerplaat (6m x 4m), de 

afbraak van de volifcre (4m x 16m) en de verwijdering van een 

wegverharding uit grijze grint, binnen een termljn van een jaar 

na het in kracht van gewijsde treden van het arrest, onder 

verbeuring van een dwangsom van € 75 per dag vertraging. Dit 

arrest trad bij gebrek aan rechtsmiddel in kracht van gewijsde 

op 06/01/2005. Het arrest werd aan betrokkene betekend op 

03/03/2005.

Op 07/12/2005 liet de heer aan het College van

burgemeester en schepenen van en aan A.R.O.H.M. bij

aangetekend schrijven weten dat de betonnen vloerplaat en de 

vollfere werden afgebroken en de wegverharding uit grijze grint 

werd verwijderd, ten bew|jze waarvan een aantal foto's werden 
gevoegd.
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Op 05/04/2006 werd op verzoek van de stedenbouwkundige 

inspecteur een bevel tot betalen betekend met vervallen 

dwangsommen voor de perlode van 05/01/2006 tot 

05/04/2006.

Bij schrljven dd 07/04/2006 reageerde de heer' via

de (landmeter - expert vastgoed) met

verwijzlng naar zijn aangetekende brief dd 07/12/2005.

Bij proces-verbaal van vaststelling van gerechtsdeurwaarder 

Bart Maerevoet te Mechelen dd 11/05/2006 werd geacteerd dat 

de betonnen vloerplaat onder het houten schullhok verwijderd 

werd, dat op het kwestleuze perceel op dit ogenblik geen 

voliere staat, wel een hoenderhok dat aan de bovenzijde nlet is 

afgesloten en dat de wegverharding uit grijze grint volledig 

verwijderd Is.

Op 26/06/2006 stelde de stedenbouwkundige inspecteur, 

blijkbaar op basis van deze vaststellingen, een proces-verbaal 

van vaststelling op van nlet-ultvoerlng van een arrest. Hij 

stelde vast dat de betonnen vloerplaat onder het houten 

schullhok werd verwijderd, dat op het perceel een hoenderhok 

aanwezig Is dat aan de bovenzijde nlet is afgesloten en dat de 

wegverharding uit gfijze grint volledig verwijderd is.

Op 01/09/2006 werd een herhaald bevel betekend, met 

vervallen dwangsommen voor de periode 05/01/2006 tot 

31/08/2006.

Op 25/09/2006 Met de heer bij aangetekend

schrijven weten dat de hoenderhokken volledig gesloopt 

werden en ook de caravan werd verwijderd
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Op 17/01/2007 werd door de stedenbouwkundig Inspecteur 
een proces-verbaal van vaststelllng van ultvoering van een 

arrest opgesteld, op basis van de vaststelllngen van 

gerechtsdeurwaarder Bart Maerevoet te Mechelen dd 

28/11/2006.

Op 07/02/2007 werd een herhaald bevel betekend voor 

vervallen dwangsommen voor de perlo.de. van 05/01/2006 tot 

en met 26/09/2006 ten bedrage van € 19.875 In hoofdsom.

Bij dagvaarding dd 30/05/2007 tekende de heer 

verzet aan tegen de bevelen tot beteHing dd 05/04/2006, 

01/09/2006 en 07/02/2007. Tevens vorderde hlj terugbetaling 

van de gerechtsdeurwaarderskosten ten belope van € 1.220,95 

meer de intresten sedert 12/02/2007 en een schadevergoeding 

van € 2.500 wegens tergende en roekeloze ultvoering.

Blj beschikking van de Beslagrechter te Mechelen dd 

07.12.2007 werd het verzet ongegrond verklaard.

Tegen deze beschikking tekende de heer hoger

beroep aan blj verzoekschrift neergelegd ter griffie op 

21/03/2008. Hlj vordert de Inwilliging van zijn oorspronkelijke 

vorderingen.

De stedenbouwkundlge Inspecteur besluit tot ongegrondheld 

van het hoger beroep en bevestiging van de bestreden 

beschikking.
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Blj verzoekschrift neergelegd op 14/11/2008 vragen huidige 

appellanten akte te verlenen van de hervatting van Ket geding 

als rechtsopvolgers en erfgenamen van de heer 1 

i, overieden te op 30/09/2008.

3. ontvankeliikheid

Er wordt geen betekening voorgelegd van de bestreden 

besctiikking en partijen houden voor dat deze niet betekend is.

Het hoger beroep is regelmatig naar vorm en termljn en 

derhalve ontvankelljk, waarover geen betwlsting.

1.
Uit een attest van erfopvoiglng, opgesteld door het 

registratiekantoor Mechelen III op 27/10/2008 blijkt dat 

huidige appellanten de enige erfopvolgers zijn van de heer

\, zodat zlj op rechtsgeldlge wijze het geding 

hervatten volgens de laatste gedingstukken en zij de vroeger 

neergelegde conclusies laten gelden.

2.

Ter zitting stelde de raadsman van appellanten dat de vraag 

tot schorsing wegens de niet mededeling van stukken niet 

langer werd aangehouden.

3.

De stedenbouwkuindige inspecteur houdt in essentie voor dat 

het plaatsen van een caravan en het oprichten en 

instandhouden van hoenderhokken dienen aanzien te worden
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als wederrechtelijke constructies met dezelfde functle - nl. 

hobbydoeleinden in agrarlsch gebied - als deze die aanleldlng 

gaven tot de herstelmaatregelen opgelegd blj het veroordelend 

arrest/ zodat dlt arrest bezwaarlijk als uitgevoerd kon aanzlen 

worden. Nu de caravan werd verwijderd en de hoenderhokken 

afgebroken vlak voor 25/09/2006, bleef tot dan de dwangsom 

lopen.

4.

Nu de dwangsom een private straf betreft, dient zij met de 

nodige terughoudendheid te worden toegepast en dient het 

rechterljjk gebod of verbod dat er aan ten grondslag ligt 
restrictief te worden ultgelegd.

In casu werd: de rechtsvoorganger van huldlge appellanten 

veroordeeld tot ultvoering van een aantal specifieke werken tot 

herstel van de plaats in de vorige staat en met name door de 

afbraak van de betoonen vloerplaat (6m x 4m), de afbraak van 

de vollfere (4m X 16m) en de verwijdering van een 

wegverharding uit grljze grint. Het wordt niet betwlst en het 

blljkt trouwens uit de vaststellingen van gerechtsdeurwaarder 

Bart Maerevoet te Mechelen dd 11/05/2006 dat deze specifieke 

werken ook werden uitgevoerd. De heer i 

heeft van de ultvoering van deze werken kenriis gegeven bij 

aangetekend schrijven dd 07/12/2005, zodat hij tijdig aan zijn 

meldlngspllcht heeft voldaan.

5.

De stedenbouwkundlge inspecteur kan gevolgd worden 

wanneer hij stelt (onder verwljzlng naar talrijke rechtspraak en 

rechtsleer) dat de veroordelende beslissing volledig moet 

uitgevoerd worden en dat zelfe een zeer gedeeltelijke 

instandhouding van de illegale werken meebrengt dat niet
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(volledig) aan de veroordeling Is voldaan en bijgevolg de 

dwangsommen blljven lopen.

De stelllng van de stedenbouwkundig (nspecteur dat ook een 

nleuwe bouwovertreding op hetzelfde perceel de dwangsom 

doet verbeuren, Is evenwef gebaseerd op een te rulme 

interpretatle van de veroordelende tltel, zodat deze stelllng 

moet verworpen worden.

6.
Uit de feitelijke omstandigheden blijkt te dezen irnmers 

duidetijk dat de heer alle in het

veroordelende vonnis opgesomde constructies In hun geheel 

heeft verwrjderd en aldus volledig aan de veroordeling heeft 

voldaan.. Wei heeft hlj op dezelfde plaats enkele kleine 

hoenderhokken gezet en een caravan.

Het loutere felt dat de nleuwe werken, waarvan de 

stedehbouwkundlge inspecteur voorhoudt dat ze eveneens 

illegaal zljn, ongeveer hetzelfde rulm omschreven doe! hebben 

(hobbydoeleinden In agrarlsch gebied) volstaat niet om te 

besluiten dat ze eveneens onder de oorspronkelljke 

veroordeling vallen.

Slechts wanneer de oorspronkelljke constructs waarvan de 

afbraak werd bevolen zou vervangen worden door een volledig 

gelijkaardige constructs, zou kunnen aangenomen worden dat 

een loopje wordt genomen met de admlnistratieve en justitiele 

overheden en zou kunnen beslist worden dat deze constructies 

eveneens onder de veroordeling vallen.

Wanneer het evenwei om andere constructies gaat, te dezen 

een caravan en enkele hoenderhokjes in de plaats van een
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grote vollere, kan nlet besloten worden dat deze constructies 

eveneens door de veroordelende besllssing worden geviseerd.

7.

Bijgevolg zijn er te dezen geen dwangsommen verschuldigd en 

dient het verzet gegrond verklaard te worden.

8.

De stedenbouwkundige inspecteur heeft ter zake niet op 

lichtzinnige wljze gehandeld, zodat de vordering van een 

schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beslag 

ongegrond is.

9.

Huldige zaak betreft een uitvoerrngsgeschil dat niet in geld 

waardeerbaar is. Bijgevolg bedraagt het basfsbedrag van de 

rechtsplegingsvergoedlhg € 1.200. Er worden geen afdoende 

argumenten opgegeven om van dit basisbedrag af te wijken.

OM DEZE REDENEN

HET HOF

Na beraad,

Rechtsprekend op tegenspraak.

Gelet op art. 24 van de wet van 15 junl 1935.

Ontvangt het beroep en verklaart het.gegrond.

Verleent akte aan appellanten van de hervatting van het 

gedlng namens wijlen de heer

p.8«



20O8/AR/748

Doet de bestreden beschikking ten let.

Verklaart het verzet tegen de bevelen tot betallng dd 

05/04/2006, 01/09/2006 en 07/02/2007 gegrond en zegt dat 

deze bevelen geen gevolg zullen hebben.

Verwijst gelntlmeerde In de gerechtskosten van de procedure 

van beide instantles.

- dagvaardlng verzet

- rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg

- rolrecht hoger beroep

- rechtsplegingsvergoeding hoger beroep

€ 227,42 

€ 123,95 

€ 186,00 

€ 1.200,00

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzltting van 

de DERDE BIS KAMER van het HOF VAN BEROEP, zitting 

houdend te ANTWERPEN, op

NEGEN DECEMBER TWEEDUIZEND EN ACHT

waar aanwezig waren :

D. VAN OVERLOOP Raadsheer,

V, PEETERS Grlffier
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