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IN DE ZAAK VAN:

, geboren te I
wonende te , voorheen I thans

— eiser.
- ter zitting vertegenwoordigd door mr. B. Cleymans loco mr. K. Vincke, advocaat te 8310 

Assebroek, Jan Moritoenstraat 1 bus 7.

TEGEN:

De STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR van Inspectie RWO-Antwerpen, met kantoren te 
2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 / b5.
- verweerder.
- ter zitting vertegenwoordigd door mr. M. Van der Moeren loco mr. J. Claes, advocaat te 

2550 Kontich, Mechelsesteenweg 160.

* * * * *

Gezien de stukken van de rechtspleging, in het bijzonder:
- de inleidende dagvaarding in verzet, betekend bij exploot van gerechtsdeurwaarder Jan 

Eyskens te Turnhout van 17 februari 2015;
- de besluiten van verweerder, neergelegd ter griffie op 23 april 2015, 24 juli 2015 en 2 

oktober 2015;
- de besluiten van eiser, neergelegd ter griffie op 24 juli 2015 en 31 augustus 2015;
- de beschikking bij toepassing van art. 747, § 2, Ger.W. van 5 januari 2016;
- de besluiten van eiser, neergelegd ter griffie op 5 februari 2016;
- de besluiten van verweerder, neergelegd ter griffie op 7 maart 2016.

Gehoord partijen bij monde van hun voormelde raadslieden, in hun middelen en besluiten 
op de openbare zitting van 12 april 2016.

Gezien de stukken van partijen.
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I. FEITEN

Het hof van beroep te Antwerpen veroordeelde eiser bij arrest van 27 September 2006 we- 
gens inbreuken inzake stedenbouw, meer bepaald een ontbossing van 2 ha 5 a 67 ca tussen 
9 november 1995 en 10 november 1996, te

Naast-een geldboete veroordeelde het hof eiser eveneens tot herstel in de vorige staat, door 
herbeplanting volgens de modaliteiten weergegeven in het arrest binnen een jaar na het in 
kracht van gewijsde treden van het arrest, onder verbeurte van een dwangsom van € 125,00 
per dag vertraging op voorwaarde van voorafgaande betekening. Het hof van beroep mach- 
tigde in dat geval ook verweerder en het college van burgemeester en schepenen om tot 
uitvoering overte gaan.

Verweerder liet het arrest betekenen aan eiser met exploot van plaatsvervangend gerechts- 
deurwaarder Filip Van Dessel te Herentals van 22 december 2006. Hij ging over tot invorde- 
ring van dwangsommen met herhaalde stuitende bevelen tot betalen.

Bij exploot van dezelfde plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder van 5 november 2010 liet 
verweerder lastens eiser uitvoerend beslag op onroerend goed leggen. De beslagrechter in 
de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout verklaarde het verzet hiertegen van eiser ont- 
vankelijk doch ongegrond bij beschikking van 6 december 2011. Het beslag leidde echter 
niettot een verkoop doch blijft blijkbaartot op heden gehandhaafd.

Op 4 oktober 2013 verleende het Agentschap voor Natuur en Bos een ontheffing van het 
verbod tot ontbossing, op voorwaarde van stedenbouwkundige vergunning.

Op 19 mei 2014 verleende het college van burgemeester en schepenen van een
stedenbouwkundige vergunning, waarbij de ontbossing geregulariseerd werd (met boscom- 
pensatie elders).

Op 25 juli 2014 werd ter plaatse de uitvoering van het arrest vastgesteld.

In de inleidende dagvaarding stelt eiser dat verweerder bij gerechtsdeurwaardersexploot 
van 22 november 2014 dwangsommen tegen hem invorderde voor totaal € 13.032,65. Na- 
dat de beslagrechter voorlegging vroeg van dit exploot en de zaak daartoe in voortzetting 
werd gesteld, meldden partijen dat het exploot niet bestaat. Er is wel een brief van ge
rechtsdeurwaarder De Beider te Herentals van 24 november 2014, waarbij deze betalingvan 
€ 13.281,32 vordert.

Volgens het laatste bevel tot betalen van 16 februari 2016 vordert verweerder nog betaling 
van € 13.954,92. Dat bedrag omvat dwangsommen tot 14 juni 2014.
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II. VORDERINGEN

Volgens laatste besluiten vraagt eiser, bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad, niettegen- 
staande elk rechtsmiddel en zonder borgstelling en met uitsluiting van kantonnement:
- te zeggen voor recht dat er geen sommen ingevolge verbeurte van de dwangsom meer 

verschuldigd zijn aan verweerder;
- verweerder te veroordelen tot de kosten van het beslag en tot de opheffing ervan. 

Verweerder vraagt de vordering van eiser onontvankelijk dan wel ongegrond te verklaren.

III. IN RECHTE

Bij gebreke aan dergelijk exploot, is de vordering van eiser onontvankelijk in zoverre zij een 
verzet inhoudt tegen een bevel tot betalen van 22 november 2014.

Het verzet tegen het beslag op zich werd reeds afgewezen bij beschikking van 6 december 
2011.

De beslagrechter kan wel de stelling van eiser onderzoeken dat hij zijn schuld ingevolge het 
arrest heeft betaald. Ingevolge het nog steeds gehandhaafde uitvoerend beslag is inderdaad 
sprake van een executiegeschil.

Eiser betwist de concrete berekeningen op geen enkel punt.

Hij stelt wel dat geen dwangsommen meer verschuldigd zijn vanaf zijn aanvraag tot regulari- 
satie, omdat deze leidde tot een goedkeuring (vergunning). De stedenbouwkundige vergun- 
ning vermeldt als datum van aanvraag 21 januari 2014.

Dit is niet correct. Na de veroordeling door het hof van beroep moest eiser aan verweerder 
de uitvoering van de veroordeling melden. Behoudens bewijs van het tegendeel, bewijst 
enkel het proces-verbaal de datum van het herstel (art. 6.1.45 VCRO). Eiser bewijst geen 
uitvoering van het arrest voor 14 juni 2014.

OM DEZE REDENEN,
En met inachtname van de voorschriften van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken,

WU, R. VINCKX, Beslagrechter in de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turn- 
hout,

Rechtdoende op tegenspraak en in eerste aanleg.
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Verklaren de vorderingen van eiser onontvankelijk in zoverre zij een verzet inhouden tegen 
een gerechtsdeurwaardersexploot van 22 november 2014 en voor het overige ontvankelijk 
doch ongegrond.

Veroordelen eiser tot de kosten van het geding, in hoofde van beide partijen begroot op € 
1.320,00 rechtsplegingsvergoeding.

Deze beschikking werd uitgesproken op openbare zitting van dinsdag 10 mei 2016 door de 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Tumhout, kamer TBE, waar zetelde: R. 
Vinckx, Beslagrechter, met bijstand van E. Sneyders, griffier.
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