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DE BESLAGRECHTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, 
ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, HEEFT DE VOLGENDE

BESCHIKKING GEGEVEN:

INZAKE A.R. nr. 11/458/A

1. . handelaar, ingeschreven bij
de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer

, geboren te op j, wonende te

2. __ _ _ huisvrouw, geboren te
op , wonende te ,

eisers, vertegenwoordigd door Mr. D. Winters loco Mr. L. Savelkoul, 
advocaat te 3583 Beringen - Paal, Paalsesteenweg 133,.

tegen:

DE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST.
bevoegd voor het grondgebied van de provincie Limburg, gevestigd te 3500 
Hasselt, Koningin Astridlaan 50 bus 1, teneinde dezer keuze van woonplaats 
gedaan hebbende op het kantoor van gerechtsdeurwaarder Albert Smeets te 
Neerpelt, met burelen gevestigd te 3910 Neerpelt, Hoekstraat 20 bus 1,

verweerder, vertegenwoordigd door Mr. Braeken loco Mr. 
advocaat te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 60,
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VOLGT DE BESCHIKKING:

Gelet op:

- de inleidende dagvaardlng In verzet van 04.02.2011 betekend door 
gerechtsdeurwaarder Paul Van Elst te Neerpelt;

- de besluiten en stukken van partijen;
* *

1. VORDERINGEN.

1.
Bij exploot van 27.01.2011 van plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Bert 
Vermeulen loco gerechtsdeurwaarder Albert Smeets te Neerpelt ward op 
verzoek van verweerder, de stedenbouwkundlge inspecteur van de 
provlnciale afdeling Rohm-Limburg een bevel tot betalen betekend aan 
eisers

Dit bevel tot betalen werd betekend In uitvoering van:
- een vonnis van 06.09.2005 van de correctionele rechtbank te Hasselt;
- een arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 28.03.2007;
- een arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 11.02.2009;
- een arrest van het hof van Cassatie van 08.09.2009;
en dlt voor verbeurde dwangsommen t.b.v. 33.500,00 euro in hoofdsom 
meer de verschuldigde gerechtskosten en uitvoeringskosten.

2.
Op 04.02.2011 tekenden eisers verzet aan tegen dit bevel
tot betalen van 27.01.2011. Eisers vorderen in het beschikkend gedeelte van 
hun besluiten:
- te zeggen voor recht dat verweerder ten onrechte de afbraak nastreeft en 

vordert van een stapelplaats van 50,40 meter op 39 meter en een 
paardenstal binnen 1 jaar vanaf het in kracht van gewijsde treden van het 
arrest van 11.02.2009;

- te zeggen voor recht dat de voor deze gebouwen in acht te nemen 
hersteltermijn minstens 3 jaar moet zijn vanaf 09.09.2009 en te zeggen 
voor recht dat er geen dwangsommen kunnen verbeurd worden voor deze 
gebouwen v6or 09.09.2012;

- het bevel tot betalen van 27.01.2011 nietig en van geen waarde te 
verklaren en verweerder verbod op te leggen de tenuitvberlegging verder te 
zetten;

- verweerder te veroordelen tot de gerechtskosten inclusief de 
rechtsplegingsvergoeding ten belope van 2.500,00 euro;

- de tussen te komen beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, 
niettegenstaande alle verhaal en zonder borgstelling.
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3.
Verweerder vraagt hat verzet ontvankelijk maar ongegrond te verklaren an 
eisers te veroordelen tot de gerechtskosten, inclusief da 
rechtsplegingsvergoeding die hij begroot op 1.200,00 euro.

2. FEITELIJKE VOORGAANDEN.

1.
Bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 11.02.2009 werden 
eisers en veroordeeld wegens het in stand
houden van de volgende constructies zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning en dit te , gekadastreerd of
gekadastreerd geweest zijnde . op de percelen nrs.

en :
- een winkel, toonzaal, magazijn en werkplaats;
- een stapelplaats met een lengte van ca. 50,40m en een breedte van ca. 

39m
- een overdekte laadplaats met een lengte van 34,5m en een breedte van 

ca. 17m;
- een duivenhok met een lengte van ca. 17,70m en een breedte van ca. 

19,50m;
- een werkhuis met daarin een duivenhok met een lengte van 14,70m en 

een breedte van 11,70m met achteraan een afdak dlenstig als beschutting 
voor pluimvee;

- een paardenstal, opgericht In grijze snelbouwblok en afgedekte met een 
lessenaarsdak in golfplaten;

- een verzande trainingspiste voor paarden, omgeven door een afsluiting in 
houten beplanking en met eendelige hekken, met een lengte van ca. 48m 
en een breedte van ca. 24m;

- een afdak-stapelplaats met een breedte van ca. 11,70m en een lengte van 
ca. 35m;

- een verharding in de omgeving van de bedrijfsgebouwen.

In dit arrest werden zij veroordeeld tot herstel in de vorige staat, wat de 
afbraak impliceert van de volgende wederrechtelijk opgerichte constructies:

1° van:
- een winkel, toonzaal, magazijn en werkplaats;
- een overdekte laadplaats met een lengte van 34,5m en een breedte 

van ca. 17m;
- een werkhuis met daarin een duivenhok met een lengte van 14,70m en 

een breedte van 11,70m met achteraan een afdak dienstlg als 
beschutting voor pluimvee;

- een afdak-stapelplaats met een breedte van ca. 11,70m en een lengte 
van ca. 35m;

- een verharding in de omgeving van de bedrijfsgebouwen;
en dit binnen de DRIE jaar ingaande vanaf het in kracht van gewijsde 
gaan van dit arrest.
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Hierbij werd bevolen dat voor deze constructies, wanneer hieraan geen 
gevolg werd gegeven binnen de 3 jaar naar het in kracht van gewijsde 
gaan, de stedenbouwkundig inspecteur en het college van burgemeester 
en schepenen ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien op 
kosten van huidlge elsers

2° van:
- een stapelplaats met een lengte van ca. 50,40m en een breedte van 

ca. 39m
- een duivenhok met een lengte van ca. 17,70m en een breedte van ca. 

19,50m;
- een paardenstal, opgericht in grijze snelbouwblok en afgedekte met 

een lessenaarsdak in golfplaten;
- een verzande trainingspiste voor paarden, omgeven door een afslulting 

in houten beplanking en met eendelige hekken, met een lengte van ca. 
48m en een breedte van ca. 24m;

en dit binnen EEN jaar ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan 
van dit arrest.

Eisers werden hierin solidair veroordeeld, voor het geval dat aan de 
veroordeling tot herstel niet wordt voldaan, tot betaling aan de 
stedenbouwkundig inspecteur van een dwangsom van 250,00 euro per dag 
vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van hoger 
vermelde hersteltermijn en in zover dit arrest vooraf werd betekend.

Tegen dit arrest van 11.02.2009 tekenden eisers cassatieberoep aan, wat 
verworpen werd op 08.09.2009.

Op 04.11.2009 werd onder meer dit eindarrest van het hof van beroep te 
Antwerpen van 11.02.2009 en het arrest van het hof van cassatie van 
08.09.2009 aan eisers betekend (stuk 1 eisers)

2.
Bij aangetekende brief van 20.05.2010 meldde de raadsman van eisers aan 
de stedenbouwkundig inspecteur dat de bevofen herstelwerken (die moesten 
uitgevoerd worden binnen het jaar) intussen werden uitgevoerd met de vraag 
ter plaatse te willen komen. (stuk 3 eisers).

Deze controle gebeurde op 14 dan wel 15 juni 2010.

Alsdan werd blijkbaar vastgesteld dat de volgende constructies door eisers 
- waren verwijderd: ...................
- een duivenhok met een lengte van ca. 17,70m en een breedte van ca. 

19,50m;
- een verzande trainingspiste voor paarden, omgeven door een afsluiting in 

houten beplanking en met eendelige hekken, met een lengte van ca. 48m 
en een breedte van ca. 24m;



03/05/2011 A.R.nr. 11/458/A blad 5

Bij brief van 28.06.2010 deelde verweerder mee dat uit de controle van 
14.06.2010 bleek dat voor wat betreft de herstelmaatregelen die door eisers 
moesten uitgevoerd worden binnen de termijn van 1 jaar deze niet volledlg 
werden uitgevoerd.
Hierin werd gesteld dat de stapelplaats en de paardenstal nog steeds in 
stand werden gehouden.
In deze brief werd gesteld dat de hersteltermijn voor de eerste fase zou 
verstrijken op 08.09.2010 en vanaf dan eronmiddeifijk een dwangsom zal 
verbeuren van 250,00 euro.

Eisers zijn echter van mening dat er ten tijde van deze controle 
onduidelijkheid is gerezen over:
- de stapelplaats met een lengte van ca. 50,40m en een breedte van ca.

39m. Volgens eisers zou het hier gaan om een niet-overdekte stapelplaats 
in plaats van de overdekte stapelplaats die door de inspecteur was 
aangeduid

- een paardenstal, opgericht In grljze snelbouwblok en afgedekte met een 
lessenaarsdak in golfplaten. Dit omdat deze paardenstal intussen 
geintegreerd is In de bedrijfsgebouwen waarvoor het Hof beslist heeft dat 
ze (bij gebreke van eerdere regularlsatie) moeten worden afgebroken 
binnen een termijn van 3 jaar.

Eisers hebben verweerder hiervan op de hoogte bij aangetekende brief van 
hun raadsman van 17.06.2010 (stuk 2 eisers).
Hierin werd gewezen op de bovenstaande problematiek die volgens hen 
bestond, waarbij zij voorstelden om met betrekking tot de overdekte 
stapelplaats en de tot bedrljfsgebouw omgevormde paardenstal, betreffende 
de uitvoering van eventuele herstelmaatregelen op dezelfde wljze te 
behandelen als de andere bedrijfsgebouwen, wat er op neerkomt dat zlj zich 
ertoe verbonden zich in regel te stellen binnen de 3 jaar voor wat betreft 
deze twee gebouwen, net zoals voor wat betreft de overige nog resterende 
gebouwen.

In deze brief wordt ook gevraagd om de dwangsommen op te schorten 
gedurende een termijn van drie jaar vanaf het in kracht van gewijsde treden 
van het arrest van het hof van cassatle.

3.
Bij email van 13.07.2010 deelt verweerder aan de raadsman van eisers mee 
dat de stedenbouwkundig Inspecteur van mening is dat er geen redelijke 
betwisting kan bestaan over de binnen het jaar af te breken gebouw. 
Daarenboven wordt hierin gesteld dat het actueel gebruik van de paardenstal- 
geen afbreuk doet aan een duidelijk rechterlijk bevel en er van enige 
onlogica, onmogelijkheid of onredelijkheid geen sprake is.

In deze email worden eisers aangemaand om uitvoering te geven aan het 
arrest binnen de erln opgelegde termijnen.

4.
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Op 27.01.2011 liet verweerder aan eisers dan een bevel
tot betalen betekenen met verbeuring van dwangsommen (stuk 9 eisers).
Dit bevel had betrekking op verbeurde dwangsommen over de perlode van 
08.09.2010 tot 19.01.2011 voor een bedrag in hoofdsom van 33.500,00 
euro.

Eisers tekenden op 04.02.2011 verzet aan tegen dit bevel tot betalen, wat 
het voorwerp uitmaakt van huidige procedure.

3. DE BEOORDELING

1. De ontvankellikheid.

Verweerder betwlst de ontvankelijkheid van het verzet niet. Ook de 
rechtbank bemerkt geen redenen die aanleiding geven tot een ambtshaive 
op te werpen exceptie van onbevoegdheid of onontvankelijkheid.
Het verzet van eisers is ontvankelijk.

2, De qearondheid.

1.

De beslagrechter Is bevoegd om kennis te nemen van het executiegeschil 
dat ontstaat wanneer de schuldeiser overgaat tot gedwongen 
tenuitvoerlegging van een vonnis en de schuldenaar de verbeurte van een 
dwangsom betwist.

De taak van de beslagrechter bestaat er in voorkomend geval in te 
onderzoeken en vast te stellen of de hoofdveroordeling door de 
schuldenaars al dan niet werd nagekomen.

De beantwoording van de vraag of eisers al dan niet hebben voldaan aan 
hun hoofdveroordeling, veronderstelt een toetsing van de hen opgelegde 
verplichting aan de uitvoering die hieraan door eisers is gegeven.

De dwangsom is enkel verbeurd wanneer de gewraakte handelswijze 
klaarblijkelijk, zonder redelijke discussie, een Inbreuk op de opgelegde 
verplichting oplevert. Enkel in dat-gevaHser sprake van een inbreuk en 
wordt de dwangsom verbeurd.

Voor het verschuldigd zijn van de dwangsom is niet vereist dat dat het 
verzuim te wijten is aan een weloverwogen bedoeling van de schuldenaar 
om daaraan niet te voldoen. De vaststelling dat de debiteur de verbintenis 
heeft willen uitvoeren staat er niet aan in de weg dat de dwangsom kan 
worden verbeurd (Cass. 3 november 1994, Arr. Cass. 1994, nr. 471)
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Is een redelijke discussie mogelijk, dan is de dwangsom niet verbeurd. 
Wanneer m.a.w. over de niet-nakoming van de hoofdveroordeling door 
eisers ernstige betwisting mogelijk is, dan voldoet de titel van verweerster 
niet en kan de beslagrechter de tenuitvoerlegging schorsen tot aan de 
beslissing van de rechter ten grande.

Als maatstaf voor deze toetsing dient men het doel en de strekking van de 
veroordeling als richtsnoer te nemen, met dien verstande dat de veroordeling 
geacht wordt niet verder te strekken dan tot het bereiken van het daarmee 
beoogde doel.

De beslagrechter kan bovendien niet om billijkheidsredenen de opeislng van 
de dwangsom verhinderen, bljvoorbeeld omdat het bedrag buiten verhouding 
tot de gevolgen van de inbreuk is opgelopen. Wanneer de hoofdveroordeling 
niet wordt nagekomen, dan is de dwangsom verschuldigd. (DIRIX, E. en 
BROECKX, K., Beslag, APR, Kluwer, 2001, biz. 57)

2.
Op heden ligt er een in kracht van gewijsde getreden gerechtelijke beslissing 
voor van het Hof van Beroep te Antwerpen van 11.02.2009 opzichtens 
eisers, waarbij zij werden verplicht over te gaan tot het herstel van de plaats 
in zijn vorige staat, d.w.z. over te gaan tot de volledfge afbraak van de 
volgende door hen wederrechtelijk in stand gehouden bouwwerken, en dit 
binnen EEN jaar ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van dit 
arrest.

- een stapelplaats met een lengte van ca. 50,40m en een breedte van 
ca. 39m

- een duivenhok met een lengte van ca. 17,70m en een breedte van ca. 
19,50m;

- een paardenstal, opgericht in grljze snelbouwblok en afgedekte met 
een lessenaarsdak In golfplaten;

- een verzande trainlngspiste voor paarden, omgeven door een afslulting 
In houten beplanking en met eendelige hekken, met een lengte van ca. 
48m en een breedte van ca. 24m;

Er bestaat tussen partijen geen betwisting dat de volgende bouwwerken 
werden verwijderd:
- het duivenhok met een lengte van ca. 17,70m en een breedte van ca. 

19,50m;
- de verzande trainingsplste voor paarden, omgeven door een afsluiting jn 

—houten beplanking en met eendelige hekken, met een lengte.ya.aca._48m
en een breedte van ca. 24m;

Volgens verweerder werd de stapelplaats en de paardenstal echter niet 
verwijderd en werd zodoende niet overgegaan tot herstel in de 
oorspronkelijke toestand.
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Eisers van hun kant stellen dat er met de beschrijving van deze twee 
gebouwen, de stapelplaats en de paardenstal, echter niet overeenstemt met 
de toestand ter plaatste. Volgens hen is verweerder zelfs niet in staat aan te 
duiden welke gebouwen die ter plaatse staan nog af te breken zijn.
Meer bepaald stellen zij:
- dat een stapelplaats van 50,40m en een breedte van 39m niet bestaat en 

deze benaming en afmetingen duidelljk verwijzen naar bedrijfsgebouwen 
en niet naar-prive-gebouwen;

- dat er ook vragen zijn betreffende de “paardenstal", dat deze weliswaar 
heeft bestaan aan het einde van een van de magazijnen maar deze al 
sinds meer dan 10 jaar niet meer bestaat.

In dit kader vragen eisers dat verweerder het proces-verbaal zou overleggen 
dat door zijn inspecteurwerd opgesteld op 15.06.2010 omdat hieruit volgens 
hen zal blijken dat de titel op basis waarvan de afbraak en dwangsommen 
worden gevorderd voor bedrijfsgebouwen een hersteltermljn van drie haar 
heeft opgelegd, minstens niet duidelijk is en tegenstrijdig en niet rechtsgeldig 
is voor het opvorderen van dwangsommen voor bedrijfsgebouwen.

Volgens hen dienen de “stapelplaats" en de "paardenstal” beschouwd te 
worden als zijnde bedrijfsgebouwen en niet als priv6-gebouwen en zodoende 
de hersteltermijn voor deze gebouwen minstens drie jaar dient te zijn vanaf 
09.09.2009 en er voor deze gebouwen dan ook geen dwangsommen 
verbeurd kunnen worden v66r 09.09.2012.

3.
Verweerder vordert de verbeuring van de dwangsommen op basis van het 
arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 11.02.2009.

In dit arrest werd een duidelijk onderscheid gemaakt in de hersteltermijn (van 
drie jaar) die werd toegekend voor een aantal gebouwen, en de 
hersteltermijn (van 66n jaar) die werd toegekend voor de overige opgesomde 
gebouwen.

Eisers stellen thans dat de af te breken paardenstal en stapelplaats thans 
beschouwd moeten worden als zijnde deel uitmakend van de 
bedrijfsgebouwen en hierop de hersteltermijn van 3 jaar van toepassing zou 
zijn.

Het komt evenwel de beslagrechter niet toe deze uitvoerbare rechterlijke 
besllsslng te interpreteren.
In casu is het arrest van-11.02:2009 klaar en duidelijk: dit arrest stelt 
uitdrukkelijk dat de stapelplaats en de paardenstal dienden verwijderd te 
worden binnen EEN jaar ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van 
dit arrest.

4.
Het bewijs dat werd overgegaan tot afbraak en herstel in zijn oorspronkelijke 
toestand dient geleverd te worden door eisers.
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Artike! 6.1.45 VCRO (oude artikel 152 DORO) bepaalt dat de overtreder de 
stedenbouwkundig inspecteur en het college van burgemeester en 
schepenen onmlddellijk, blj aangetekende brief of bij afgifte tegen 
ontvangstbewijs, op de hoogte dient te brengen wanneer hij de opgelegde 
herstelmaatregel vrijwillig heeft uitgevoerd, waarna door de 
stedenbouwkundig Inspecteur onmiddellijk en na controle ter plaatse een 
proces-verbaal van vaststelling wordt opgemaakt.

Behoudens bewijs van het tegendeel, geldt enkel het proces-verbaal van 
vaststelling als bewijs van het herstel en de datum van het herstel.
Deze bepaling houdt een omkering van de bewljslast in: het bewijs van de 
effectieve uitvoering van de veroordeling voor de datum van het proces- 
verbaal moet de overtreder leveren. (Beslagr. Tongeren 7 december 
2006, T.M.R. 2007, afl. 3, 250)

In casu meldden eisers bij aangetekende brief van 20.05.2010 aan 
verweerder dat de werken die uitgevoerd moesten worden binnen het jaar, 
uitgevoerd waren (stuk 3 eisers)

Het wordt niet betwist dat verweerder als gevolg hierop blijkbaar ter plaatse 
Is gekomen.
Als gevolg hiervan moet een PV van vaststelling opgemaakt zijn met 
betrekking tot de gedane vaststellingen aangezien hiemaar verwezen wordt 
in de brief van verweerder van 07.07.2010 (stuk 4 eisers) en vastgesteld 
werd dat de dochter van huidige eisers, , haar
verplichtingen zou zijn nagekomen.

Het feit dat verweerder dit PV niet bijbrengt is in casu echter niet relevant en 
terzake dienend.

Ult lezing van de besluiten van eisers, neergelegd op 23.03.2011, blijkt 
immers dat zij hierln uitdrukkelijk het volgende stellen met betrekking tot de 
af te breken paardenstal:

"Voor wat betreft de paardenstal stelt zich hetzelfde probleem. Deze is 
omgevormd tot bedrijfsgebouw en geincorporeerd in het bedrijfscomplex".

Eisers erkennen zodoende duidelijk dat het gebouw, in het arrest 
omschreven als "een paardenstal, opgericht in grijze snelbouwblok en 
afgedekte met een lessenaarsdak in golfplaten" en dat binnen het jaar 
diende afgebroken te worden, inderdaad door hen niet werd verwijderd. .

Het staat dan ook voldoende vast dat voor wat betreft de paardenstal deze 
blijkbaar niet verwijderd werd maar eisers hieraan een andere bestemming 
hebben gegeven.
Het feit dat eisers een andere bestemming hebben gegeven aan de af te 
breken gebouwen waardoor dit gebouw thans desgevallend anders
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genoemd zouden kunnen worden is het resultaat van de eigen houding van 
eisers.
Vastaand gegeven is evenwel dat deze paardenstal duidelijk niet werd 
verwijderd en eisers de afbraak ervan niet aantonen.

Alle overige argumenten van eisers omtrent de stapelplaats zijn dan ook 
verder niet relevant en terzake dienend.

Eisers zijn de hoofdveroordeling nagekomen zodat de dwangsom 
verschuldigd is.

5.
De omvang en de berekeningswijze van de gevorderde dwangsommen 
worden ais dusdanlg door eisers niet betwist en komen correct voor.

Verweerder is dan ook op 27.01.2011 terecht overgegaan tot betekening van 
een bevel tot betalen wegens verbeurde dwangsommen over de periode van 
08.09.2010 tot 19.01.2011 voor een bedrag in hoofdsom van 33.500,00 
euro.

Het verzet van eisers is ongegrond.

3. De gerechtskosten en de rechtspleginqsvergoedlnq

Aangezien de vordering van eisers ongegrond is dienen zij veroordeeld te 
worden tot betaling van de gerechtskosten.

Eisers vorderen een rechtsplegingsvergoeding van 2.500,00 euro. 
Verweerder van zijn kant vraagt een rechtsplegingsvergoeding van 1.200,00 
euro.

De eis betreft in hoofdzaak de betwisting over de rechtmatlgheld en 
regelmatigheid van een bevel tot betalen voor verbeurde dwangsommen 
zodat het gaat om een niet in geld waardeerbare zaak en de desbetreffende 
tarieven van toepassing zijn.

Overeenkomstig het KB van 26.10.2007 bedraagt de 
basisrechtspleglngsvergoedlng voor een niet in geld waardeerbare vordering 
ingevolge indexatie thans 1.320,00 euro.

De voorschriften van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in 
gerechtszaken werden nageleefd.
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OM DEZE REDENEN:

Wij, L. COX, beslagrechter, bijgestaan door E. SCHEPMANS, griffier-hoofd 
van dienst,

Rechtsprekende op tegenspraak;

Verklaart het verzet van elsers tegenen
het bevel tot betalen van 27.01.2011 dat lastens hen betekend werd door 
plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Bert Vermeulen loco 
gerechtsdeurwaarder Albert Smeets te Neerpelt, ontvankelijk maar 
ongegrond.

Veroordeelt eisers tot de gerechtskosten en begroot deze In hoofde van 
partijen als voIgt:
- in hoofde van eisers :

- kosten dagvaarding en rolzetting: 245,07 euro
- rechtsplegingsvergoeding: 1.320,00 euro

- in hoofde van verweerder
- rechtsplegingsvergoeding: 1.320,00 euro

Aldus gedaan en gegeven in openbare terechtzitting van de beslagrechter, 
op het gerechtshof te Hasselt, op 3 mei 2011.




