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De beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 
afdeling Mechelen, MBe-kamer, wijst volgende beschikking :

A.R. nr. 15/482/A INZAKE :

De heer en zijn echtgenote, mevrouw
, samen wonende te

eisers op verzet, die als raadsman hebben Mr. 
Magteld Leys, advocaatte 2220 Heist-op-den-Berg, Mechelaars 7,

TEGEN :

Het VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse 
Regering, in de persoon van de Minister-President van de Vlaamse 
Regering, wiens kabinet gevestigd is te 1000 Brussel, Martelaarsplein 
19, en met kantoren te 1000 Brussel, Koolstraat 35, verweerder op 
verzet. die als raadsman heeft Mr. Christian Lemache, advocaat te 
3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 60,

* * * * *

De beslagrechter neemt in acht:

- de inleidende dagvaarding bij exploot van 3 maart 2015
- de beschikking van 27 maart 2015 verleend overeenkomstig 

artikel 747 §1 van het gerechtelijk wetboek
- de conclusie voor eisers op verzet neergelegd ter griffie op 21 

mei 2015
- de conclusie voor verweerder op verzet neergelegd ter griffie 

op 16 juni 2015
- de verklaringen van partijen ter zitting van 25 September 2015
- de voor de partijen neergelegde stukken.

* * * * *
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1. Aanleidinq tot het qeschil

Eisers kregen op 18 maart 2014 een stakingsbevel opgeleqd voor 
onvergund gewoonlijk gebruik van hun perceel gelegen te

. Het betrof opslag van allerlei materialen zoals 
hout, ijzer, aanhangwagens, plastic en oude batterijen. Dit 
stakingsbevel werd bekrachtigd bij beslissing van 3 april 2014 van de 
stedenbouwkundig inspecteur. Op 15 juli 2014 werd vastgesteld dat 
het gebruik ondanks het stakingsbevel werd verdergezet, zodat een 
nieuw stakingsbevel volgde.

Op 8 oktober 2014 legde de rekenplichtige van het Herstelfonds 
eisers elk een administratieve geldboete van € 5.000,00 op wegens 
het doorbreken van het bekrachtigde stakingsbevel van 18 maart 
2014. Bij besluit van de stedenbouwkundig inspecteur van 14 
november 2014 werd deze boete, na beroep van eisers bij 
verzoekschriften van 21 oktober 2014, verminderd tot € 2.000,00.

Bij exploten van 5 februari 2015 werden aan eisers dwangbevelen 
betekend, krachtens de uitvoerbaar verklaarde kohieren en het 
dwangschrift van 28 januari 2015, strekkende tot betaling van een 
hoofdsom van € 2.000,00, meer de kosten, in totaal € 2.222,36.

Bij dagvaarding van 3 maart 2015 hebben eisers verzet ingesteld 
tegen deze dwangbevelen.

2. Voorwerp van de vorderinq

Eisers vragen luidens het beschikkend gedeelte van hun conclusie 
om de tenuitvoerlegging van voormelde dwangbevelen op te 
schorten, minstens tot er een definitieve uitspraak is in de procedure 
ten gronde.

In ondergeschikte orde vragen zij te worden toegelaten om de 
opgelegde geldboetes maandelijks af te betalen.

Verweerder besluit tot de ontoelaatbaarheid, minstens ongegrondheid 
van het verzet, en vraagt eisers te veroordelen tot de kosten van het 
geding, aan zijn zijde begroot op een rechtsplegingsvergoeding van € 
1.320,00.
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3. Beoordelinq

3.1.
Samen met verweerder dient vastgesteld dat artikel 6.1.50, §4, lid 2 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening reeds voorziet in de 
schorsing van de tenuitvoerlegging ingeval van verzet tegen het 
dwangbevel bij de rechtbank van het arrondissement van de plaats 
waar de goederen gelegen zijn.

De procedure ten gronde, waarin volgens de verklaringen van de 
raadslieden eind 2015 een rechtsdag werd bepaald, heeft als zodanig 
reeds een schorsende werking op de tenuitvoerlegging van de 
dwangbevelen, zodat de vordering tot schorsing ingesteld voor de 
beslagrechter inderdaad zonder voorwerp is.

Eisers vragen op geen enkele wijze controle van de regelmatigheid 
van de tenuitvoerlegging.

3.2.
Eisers vragen in ondergeschikte orde afbetalingstermijnen.

Naar analogie met wat geldt voor fiscale schulden (Cass 24 april 2008, 
RABG 2008, 1193, noot J. VAN DEN BRANDEN; TFR 2008, 924, noot M. 
loyens), is de beslagrechter van oordeel niet bevoegd te zijn om van 
dergelijk verzoek kennis te nemen.

Ten overvloede dient opgemerkt dat dit verzoek van eisers, allicht 
gesteund op artikel 1334 van het gerechtelijk wetboek en artikel 1244 
van het burgerlijk wetboek, onontvankelijk is, want laattijdig 
geformuleerd.

4. De kosten van het aedinq

Eisers worden als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot de 
gerechtskosten (artikel 1017, lid 1 van het gerechtelijk wetboek).

De gerechtskosten omvatten onder meer de rechtsplegingsvergoe- 
ding, zoals bepaald in artikel 1022 van het gerechtelijk wetboek 
(artikel 1018, 6° van het gerechtelijk wetboek).

De vordering die opkomt tegen de gedwongen tenuitvoerlegging is 
een niet in geld waardeerbare vordering (Cass. 12 januari 2012, 
C.10.0683.N, www.juridat.be), waarvoor artikel 3 van het KB van 26 
oktober 2007 (na indexatie) voor de rechtsplegingsvergoeding een 
basisbedrag van € 1.320,00 vooropstelt.

jj

http://www.juridat.be


BESLISSING VAN DE BESLAGRECHTER :

Deze beschikking wordt uitgesproken op tegenspraak;

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken en op de latere aanvullingen en wijzigingen daaraan 
werden in acht genomen;

De beslagrechter stelt vast dat de vordering tot schorsing van de 
tenuitvoerlegging zonder voorwerp is, en verklaart zich voorts 
onbevoegd om kennis te nemen van het verzoek tot het bekomen van 
uitstel van betaling;

De heer en mevrouw worden
veroordeeld tot de gerechtskosten, voor henzelf begroot op € 276,02 
(dagvaardingskosten), en voor het VLAAMS GEWEST op € 1.320,00 
(rechtsplegingsvergoeding);

Deze beschikking is uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking werd uitgesproken op drieentwintig oktober 
tweeduizend vijftien in openbare zitting van de MBe-kamer, die 
samengesteld was uit

Mevrouw N. PEETERS. beslaarechter 
De he
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