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De Beslagrechter in de Reehtbank van Eerste Aanleg van bet 
gerechtelijk arrondissement Vaurne, zetelend zoals in 
kortgeding, heeft die volgende beschikking uitgeaproken :

In de zaak met AR nr. 11/370/A

, geboren op te !. slager.
wonendete Nieuwpoort,

eiser.
met als raadslieden Meester L.J. Martens, advocaat, met kantoor te 9000 Gent 
(St Amandsberg), Antwerpsesteenweg 360 en Meester Gwijde VERMEIRE, 
advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Voskenslaan 301

tegen:

aiiatfjifiiiuiaijtti
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van de afdeling ruimtelijke 
ing, huisvesting, Monumenten enLandschappen voor de prbvincie West- 

Vlaanderen, met kantoren te 8000 Brugge, Werkbuisstraat 9,
(hiema: de Stedenbouwkundig Inspecteur enoemd),

verweerder,
met als raadsman Meester Veerle TOLLENAERE, advocaat, met kantoor te 
9000 Gent, Koning Albertlaan 128,

medeinzake:

gepensioneede, wonende te Nieuwpoort,



vrijwiHig tussenkomende partij,
met als raadsliedeoMeesters Alain COULTER en Dirk VANDERMARL1 
advocaten, met kantoorte 8620 Nieuwpoort, Oostehdestraatil & 20 ■

RE,

* * *

1. Rechtsplegmg

De rechtbank heeft het dossier van de rechtspleging gezien, in het bijzonder:
- het exploot van dagvaarding betekend op 26.05.2011 en 03.06.2011;
- bet verzoekschrift in vrijwillige tussenkomst dd. 25.11.2011;
- de (synthese)conclusies voor de eisende en verwerende party;
- de overtmgmgsstukken van de eisende en verwerende party;

De rechtbank heeft op de openbare terechtzitting van 11.01.2012 de partij en 
gehoord, daama de debatten gesloten en de zaak in beraad genomen.

De rechtbank heeft toegezien op de naleving van de artikelen 2 en volgende 
van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

2. Feiten (samenvatting)
# •

Bij arrest van het Hof van Beroep te Gent van 21.12.2001 werd Andr£ 
Bisschop veroordeeld wegens stedenbouwkundige inbreuken namelijk in de 
periode van 30 augustus 1993 tot 1 augustus 1995 zonder voorafgaande 
schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en 
schepenen te hebben gebouwd, een grond gebruikt voor het plaatsen van 66n

verbouwd, instandhoudings- of onderhoudswerken uitgezonderd, meer bepaald 
door het bouwen van een villa en het Vergroten van een bestaahde vijver met 
tweemaal 2 S 3 meter- en deze te hebben voorzieh van een betorirahd, alsook 
wegens het in stand houden van deze toestand in de periode van 1 augustus 
1995 tot 2 juli 1998.

Bij arrest van 14.10.2005 werd ii k gedaan over de herstelvordering
aan

bevel opgelegd om over te gaan tot het hostel van de plaats te
i in de oorspronkelijke toestand doorafbraak Van de villa, hierin 

begrepen het garagegebouw en de aanpalende tuinmuur en van de betonrand 
rond de vy ver birrnen een termyn van 66n jaar vanaf de dag waarop dit arrest 
in kracht van gewijsde zal treden (stuk: 1 Stedenbouwkundig Inspecteur).
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In hetzelfde arrest werd gezegd voor rechldat“op viordering van de

jeeri dwangsom zal warden verbeurd van €200per dag vertraging in 
dehdkommgvan dit bevel te rekenen vanqfhet verstryken van de tehnijhvan 
6&n jaar vanqf de- dag waarop dit arrest in kracht van gewysde zal treden, met 
dien verstande dat haven een bedrag van 250.000,00 euro geendwdngsom 
meer zal worden verbeuriF.

heeft tegen dit attest een cassadeberoep ingesteld wat 
evenwel by arrest van bet Hof van Cassatie van 21,03.2006 werd verwoipen 
(stuk 2 Stedenbouwkundig Inspecteur).

Voomoemde axresten werden op 15.09.2006 aan betekend
(stuk 3 de Stedenbouwkundig Inspecteur). Op 10.05.2007 volgde een eerste 
bevel tot betalen van de tot 04.05.2007 verbeurde dwangsommen, begroot op 
8.800,00 euro (stuk 4 Stedenbouwkundig Inspecteur). Nadien zouden nog 
ettelyke betekeningen bevel tot betalen gebeuren, telkens voor de op dat 
ogenbKk verbeurde dwangsommen (stukken 5 -12 Stedenbouwkundig 
Inspecteur).

Op 14.04.2011 is de Stedenbouwkundig Inspecteur overgegaan tot het laten 
betekenen van een bevel voorafgaand uitvoerend beslag op onroerend goed, 
meer bepaald op een huis gelegen aan de te en op
bet aandeel van in een stuk bouwland te ]

stelde bij raploot dagvaarding van 26.05.2011 verzet in tegen 
dit bevel, hierin gevolgd door zijn echtgenote, , die op
25.11.2011 vrijwillig tussenkomst in dit geding.

3. Vorderingen

vordert zijn verzet ontvankelyk en gegrond te horen verklaren 
en deibalve het bevel voorafgaand aan tritvoerend beslag op onroerend goed 
dd. 13.05.2011 nietig te verklaren en daartoe onder andere te horen zeggen
voor
betekende akten “betekening-bevel” nietig zijn nu gedaagde daartoe geen 
bevoegdheid had.

In ondergesehikte orde vordert dat de betokening van de akten
van 08.09.2010 en03.03d2011 geen stuitende werking hebben tot hetbeletten 
van de veijaring van de intvoerbaarheidvan hetairest van het HofvanBeroep 
te G«at dd. 14.104005 en derhalvegeen redittot invordering van ehige 
dwangsom meer verleent. .
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In uiterst ondergeschikte orde vordert 
recht dat.dopr hen 
kosten verschuldigd zyn.
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Daamaast vordert................... j dat aan de StedeMmuwkundig Inspecteur
verbod zou warden opgelegdom uitvoerend onroerend beslag te leggen op 
straffe van schadevergoeding, de veroordelingvan de Stedenb ouwktmdig 
Inspecteur tot de kosten van het geding metinbegripvan de 
rechtsplegingsvergoeding begroot op 7.700,00 euro, de Voodopige 
tenuitvoerleggmg zonder borgstelling en met verbod tot kantonnement

De Stedenbouwkundig Inspecteur besluit tot de ongegrondheid van het verzet 
van en vordert de veroordeling van deze laatste tot betaling
van een rechtsplegingsvergoeding van 1320,00 euro.
* # •

vordert haar tussenkomst en haar verzet ontvankelijk en 
gegrond te horen veddaren en deihalve het bevel voorafgaand aan uitvoerend 
beslag op onroerend eoed dd. 13.053011 nietig te veddaren. Daamaast 
vordert de veroordeling van de Stedenbouwkundig
Inspecteur tot de kosten van het geding met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding begroot op 7.700,00 euro, de voorlopige 
tenuitvoerlegging zonder borgstelling en met verbod tot kantonnement

4. Beo or deling

De rechtbank stelt vast dat een bevel voorafgaand uitvoerend beslag op 
onroerend goed werd betekend voor een bedrag van 250.000,00 euro aan 
verbeurde dwangsommen, vermeerderd met diverse kosten.

en wijzen op het pfincipe dat enkel beslag
gelegd kan worden op de (eigen) goederen van de schuldenaar.

stelt dat het beslag is gelegd ingevolge diverse strafrechtelijke 
veroordelmgen van en dat de aldus ontstane schulden eigen
scbulden zyn en slechts opheteigen vennogen van _ j verhaald
kunnen worden Slechts in toepassing van de uitzondermgsgevallen voorzien in 

1412 lid 1 en 2B.W.zou hetgemeenschappelijk vennogen aangesproken 
kunnen worden, doch . stelt dat het met bewezen is dat deze
situatiesvan toepassing zjjn. Zy vecwyst dif-naangaaTidk naar twee 
precedenten (stukken 3 en 4 ) waarin deze argumentatie werd
toegepast.

De Stedenbouwkundig Inspecteurheeft t 
standpunt ingenomen.

ke in zijn conclusies geen

De rechter, is gehouden hetgeschil te 
rechtsregels die daarop van toepassing zy Als dusdanig ihoeten, met

i
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eerbiedigiiig van het recta van verdediging, ambtshalve de rechtsmiddelen 
opgeworpen worden waarvan de toepassing geboden is door de feiten die de 
partijen in het byzonder hebben aangevoerd tot staying vanhun eisen (Cass. 9 
mei2008, R. W., 2008-2009,1765). ................ '.

• •
De rechtbank moet vaststellen dat ^ zdf nadrukkelijk wjjst op
hetfeitdat de herstelvordering geacht wordt burgerlijk van aard te zijn (Cass. 
21 September 1993, Pas. 1993,1,717; Cass. 13 december 2005, R.W. 2006- 
2007,1000), zodat de eraan gekdppelde dwangsom ook een burgerlijk karakter 
heeft.De dwangsom wordt in zaken van stedenbouw overigens algemeen 
aanzien als een indirect execuftemidriel van burgerlijke aard (ae hierover 
uitvoerig; G. DEBERSAQUES, “De herstelvordering in de nmntelijke 
ordening*1 in X. Goed procesrecht - Goedprocederen, Verslagboek van de 
XxlXste posiuruversitcdre cychis Wilfy Delva 2002-2003, Mechelen, Kluwer, 
2004,207 (3); K. WAGNER, tw. “Dwangsom” mAPJL, 16 (15) en 197 
(225); K. WAUTERS, Herstelvordering en herstelmaatregelen - Ridmtelijk 
ordehen onder dwang, CA.B.G. 2007/1,54 (103). Dit civielreditelijk karakter 
is ook met zoveel woorden aangegeven in het arrest van het Hof van Beroep te 
Gent van 14.10.2005 onder de overweging 7.6.

Zodoende stelt de rechtbank de vraag of de schuld waarvoor Plans beslag werd 
gelegd wel aanzien kan worden als een “schuld ontstaan idt een 
strqfrechtelijke veroordeling of idteen onrechtmatige daaet in de zin van ait 
1407 lid 4 B.W. en/of art 1412 lid 1 B.W. Dienvolgens moet de vraag gesteld 
worden of de schuld waarvoor beslag werd gelegd een eigen schuld betreft van

, dan wel of dit een gemeenschappelijke schuld is van deze
laatsteen

De rechtbank heropent dan ook ambtshalve de debatten teneinde partijen toe te 
laten standpunt in te nemen omtrent de rechtsaard van de dwangsom zoals 
hierboven nader omschreven en de gevolgen van deze rechtsaard voor het 
eigen dan wel gemeenschappelijke karakter van de schuld waarvoor een bevel 
voorafgaand aan uitvoerend beslag werd betekend.

Partijen zullen, rekening houden met het voorgaande, eveneens standpunt 
dienen in te nemen aangaande het al dan nietvervuld zajn van het vereiste van 
art 1562 Ger.W., nu het bevel voorafgaand uitvoerend beslag op onroerend 
goed nita betekend werd aain . . . j maar (slechls) aangezegd (stuk
14 de Stedenbouwkundig Inspecteur).

OM DEZE REDENEN,
9
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BESLIST DE BESLAGRECHTER, op tegenspraak en zoals in kort geding,
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Herqpent ambtshalve de debatten teaeinde partijen toe te laten standpuiitih te
nemen:

i.)
omschreven en de gevolgen van deze rechtsaaid voor bet eigen dan wel 
gemeenschappelijke kaiakter van de sdmld waarvoor een bevel 
voorafgaand aan uitvoerend beslag werd betekend.

2.) aangaande bet al dan met vervuld zijn van het vereiste van art. 1562 
Ger.W., mi bet bevel vbnrsfi^Tvl uitvoerend beslag op onroerend goed 
met betekend werd aan , maar aangezegd.

Stelt de zaak voor verdere behandeling vast op de openbare terecbtzitting van 
woensdag 18 april 2012 om930u en bepaalt dienaangaande volgende 
conclusietermynen voor het neerleggen van conclusies die de vonn dienen aan 
te nemen van een syntheseconclusie:

- voor, en : totuiterlijk 14.03.2012
- voor de Stedenbouwknndig Inspecteun tot uiterlijk 11.04.2012

Huidig vonnis is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad, zonder borgstelling.

* + *

Uitgesproken in openbare terecht 
tweeduizend en twaalf.

MM Milg van woensdag acbt feruari

Aanwezig: David LATHOUWERS, rechter in de rechtbank van eerste aanleg 
te Veume en aangesteld als beslagrechter bij beschikking van 10 november 
.2010 van de voomtter van de rechtbank van eerste aanleg te Veume,




