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De del. Baslagrachte~ In de Recbfbank· ·van E•rsla Aanleg· van het 
garachtai~Jk arrondl ... ment VfMime, zwtllend zoaJa ln.lcortgedlng, heeft 
In . de zak met AR nr. 1·31413/A de volgende beechlldclng uitgeeproken 
tueeen volgendepartiJe.n .: 

êf&èi'· 
.met~ els r:aaéÏIIT181i :Meester. 

•;• 

. . . 
. De ·heet ·STEDEBOUWKUNQICi INSPECTEUR BE\fOEGD BfJ DE 
I!BOVJNCIE WEST:yLMNQEREN (de 'heer ), ~n.de 
kantoren:gev8$tigcf, zijn te 8200 Jiruage. Kaning:.Aibert llaan·1.2 bua·94, 

Ve~e·partij 
,met. als raadsman Maaster • ~t. met karitoorte 
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folio '<f 
1. Redlllpleglng 

Oe rechtbank heefUl8t·doaier van de recMiplaging gezien, in het bijzal-. 
- het exploot van dagvaardi1g betekend' op 04.09.2013~. 
- het tusaenvonniB .dd. 1'1.12..2013 waarbiJ de debatten wardiM 

.heropend teneinde pertijen toe ta lmtn om de axpfalan van 
betekening,. bevel tot betaling, het. bevel voorafgaand onroeraud 
betiiiQ en het beslag zelf, voor ta leggen; 
de (ayntheae~~Jea vbor partiJen; 

• de ~~kien van patq8ni 

De·f&Chtbank heeft op de openbara.temdltziltfiiQ van 12.02.2014 de partijen 
ge~rd.· daarna de debatten gG$Ioten en d• zaak In ~ad: genomen. 

De rechtbank· heefHoegezien op de nat.Mng van de •~alen 2 en .volgende 
v., de V\let van 15 juni ·1935 op hetgebruik der talen In geNChtazaken. 

2. Felbtn (umenvatllng) 

BI vaMie van de Rechtbank ~ Easta Aanleg te Vewne van 14.03.2012 
werd huidige ·eiser veroordeeJ(j tot· het etakan van hllt strjëlig gebruik en: het 
her8lill In de oorsoronkeliike ~Mtwld van .. parca.al geilegen te 

. 1c.lldaatral gekend onder , 
• hetgeen ~pliceerJ dat 

veiWeerder dient ta. ver.wfjc;teran: 
• .. het~ terras 1ncl~ hetwin$Chelm. 
- het .afgraven van d8 àangebrachte grindverhan:ling. 
- hat --~ Vll1 het ·maaiveld metteelaarde tD!t op het m..u geiJk· . 

met·de omliggende gri)nden, 
- het:~ van ale afgegraven en verwijderde materialen van: het 

terTeln naar een daar1De 8fkende., geechllda 8,tof'tp ... 
Dit llllea diende volgens. het vonnis ta gebeuren binnen een lllrmin van zaa 
maanden vanaf de ~entv van· :het vonnll, O(lder ve.rbeurte van een 
dwangaam van 125,00 ·e&I'D per dag vef:biQing en met mectltigi,g 'VooJ 
verwee~ om· ~alve over • -~ tot~ ~·.,..· de beYolen 
weirtczaamheden indien elierin gebre'ke zou blijven om deze uit te voeren. In 
het vonnil werd tevenS'~ dat. het ~~,.,. van de dWangeom· mag·_ 
beWezen worden met ale n lidCiaten van. recht. 

Het vonnla ward bátekend op 20.04.2012 en ·28.08:2012.. op· 14.11.2012 
werd be\lel.tot betaling gagevan ~een bedrag van 4.879.45 euto WII8MII1 
2.825,00 euro aan verbewlia· dwanglommen ~1 ~). Op"08.05.2013· 
volgde andermaal een beYel voor •n bedi'IIQ van 27..501',98' euro wa~ 
24'.875,00 euro aan. varbeult8 c:twaqaommen (199 dagen). Ç)p 24.07.2013 
werd op verzoek ~ velW88I'det een .bevel voorafgaand uitvoerend bellag .. 
betekend, gevolgd dOor ~n ~ 'beelag. op ~goed op 
14.08.2014 voor een bedrag van 28;249,88 euro. 
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PP 04.09..2013 iS---overgagaan tot dagvaarding. Bj.tuseenYOnnil.-van 
11.1-2'2013 werden de debattan heropend teneinde 0 partij8o tpe te:.taten.-om 
cil exp•n van ·betekening, bevel. tot betaing, het: bevel~ voorafgaand 
onroerend beslag en het.bealig zetf, voor te lésPtn .. 

3. Vonteringen 

Eli~ Y9f'delt te·horal zeggen voor reCht dat het vonriil van. de Reèhtbank 
van Eerata-Aanieg te V~B'·dd. 14~03.2012 (AR. ·0815341A) geen u~ 
lal ~. 11.1 dit geen titel vormt voor. de beslagen op de peFCelen 
aangedWc:t.door·eiaer en·~ fenvolgens c:1e opheiJIJlg:van t:Jet:besjag ta :ho~ 
'beveler:l. 0 0 

Eiser· vordert fevens.de afWijzing van de·vordilrlng:tothet·betalen van 
dwangsommen of m~na de f:a'laldfng va". de gevorderde dwangsommen. 

Da~st ~ ellet de veroordegng. van verweerd~r tot• koSten van 
het·geding met fnbeg'tip van· de. rec:btspleglngivergoedi'lg, de voortopige 
tenuitvoerfeggi\g zonder bo~11g en m.el"wtbod tot kantcnnement. 

'-
VerweMier beslult tot de ~rondheid van het verzet van eiser: 

4.. ~ordllling 

~) VOOIWIIJl'.VIn de·btrstslmaaltrlg f111·dw~ 

Etser wijst eroP dat het ·vonnis herwfBiinaalreSie bavaerl ten aanzien ·van 
perceel • ter:wljl dlt. perceel op datum. van het vomis niet. meer bestond 
11u het.hemummerd WilS naar .. Eiler meent dan. ook dat er thans geen 
titel bestaat-op. grond waarvan 4e dwang~men verbeurd kunnen waden. 

De redrtbai1k ~- eiser niet bij .Ir) zijn standpunt Een uilvoerbare ·titel die 
een verbJntenls bevat, anders dan de betaling van .een geldàom, klln slechts 
ten uitvoer ~ gelegd in,dien de titel deze verbintenia en haar 
~ringsmoddteit8n nauwkeUrig omechrt)ft. Deze dt.i.l~jkheld ~ niet 
~'k YOiget:t ·uit bet ~ _gedeelta van een r:echtertijke. 
beslissing, dooh kan ook wOrden afgeleid uit de ~r ~ besriSSÎ'lg 
nood~~ljke ·overwegklgen, voor ·zover deze duldeUjk. zf;1 en geen 
interpretatie. behoeven (E. DIRIX en K B~OECKX, tw. •e8slag• in A.P.R., 
2P1 0, ~echelan, KIU,wer, 166 (228)). Jn dil ·verband moet vatgestald worden 
dat ~e aan e~r opfi8C!Jf1198R .verblnteniaaen. afdoe.,. d.ul~e• . zijn en ook 
betrekking· hebben op .de woning gelegen .. te . . _,1 

Het' ie dan ~- du,ldeljk waarop deze verbintenlaaen ~ .. leqer 
misvarstand hJeromtrentls kLI'astinatig. 

b.) VsdlidtiQ dQor·oWHmacht 
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Elaer stelt. dat hij op. de sneJat m~geBjke. manier het von.nis van 1 ... 03~012 
h~ uitgevoerd. H6 ·meent dat eerst de probfèmatlek van de eventuele 
bodemverontreiniging diende u~8rd te worden ~- dat er daa!M 
prob~ waran ln~lge vors,t en ·watsrovertaSl Ei8er beroept zich. 

· darhalve·op ov8!macht · 

Onder overmacht· of.vreemde oorzaak moet verstaan worden elk voorval 
waarop de debiteur van d8·verbln1anfs, ohie personen voorWie hij lhstaat, 
~ vat hebber1 of behoor:cfen te hebber:t,. met andere W®tden elk voorval 
dal een onoverkomeljk beletsel uitmaakt voor de.nakomlng van de 
veri)intenfs {W. VAN. GERVEN en.S. COVEMAEcKER, V~. 
l..eUven,.Acco, 2010, 171). De voorwaarden waar8811Cfe vreemde oorzaak of 
overmacht moet voldoen zljn derhalve de ontoerek&nbaarheid: en de 
onvoorzienbaame~ die de votati'elda onmogefiJèheid van nak~ing tot 
gevotg.hebben (Gènt:7 september 1993, T:G.R. 1~ .•. 45). 

·oe ~ moet -vaatstelien dat etser in zijn. eigen stUkken (stuk 1 eiser) 
stelt dat het vonnis hem bète~end Is .qp 20;04.201 0 ~r· dat pas op 
22.10.2012 een· prtSQferte. wen:J g~d VOOF de werken. Eieer stelt. dat tij, 
in tusaar1tiJd diende te wachten op een bodem~erzaek. De· ráchlbank • 
hieromtrent vast dat eiser sleehts een deeJ· van dit onderzoek (afgeslot8~ op 
1·1.10.2012) voorlegt wa_arbO niet kan vastgesta~ WOR:t.., W&nr:Jeer terzake 
een ~pdracht is .gegeven· en . wanneer .welke onderzoekshandetingen ·zijn 
uitgevOerd. De overmacht Is da1 ook ·niefbewezen~ 

c.) Hedtldinq·yao de dwanqaqml!en 

Eiser vordert veryolgens de herleldbll. van ~ ~en . .Hij s18it c:iat de 
bevoJen herstelWeiken reeds op '27.02;2013·· uitgevOerd waren maar dat 

.~rweerder pas·op 15.05.2013 ~ proces-veibaal_, ~lling· heeft 
Opgemaald.. Eiser. ·meent dan ook·dat·de dwangsommen ·dienen herteld. te 
worden tot 131 dag~n. of 18.375,00 euro. 

De niChtbank·traedt .dit ata~punt niet bij. Verweerder stelt terecht dat hel 
aan eiser-toekwam. om aan te tonen dat de·werken reeds vroeger bélindlg~ 
vyaren. De rechtbantunoet tn dit ~d bovendien V8818telfen dat de &-1'(1ail 
van -conauleaaris. aan ~r-~ efaer zich steur:rt~ lilBit 
•Men Is beziQ·aatrJe.op te V0818tJ ( . ;.) OOk.het.terras·wordt Vflf.'lljjderd' (~k 7 
.eiser). Hiarmae wontt.dua·.geenazlns bewezen.,. de W8l:ken op~ og~lk 
raeda bellndigd waren. 

d) Gadcpe/lofjlce qphttl1iila 

Tensiotle meent eiser dat verweef:der onradelgk heeft geh~ door bellag 
te reggen op 3 panden voor fM,!tn vordering van 'anper' 25~000..00 eura. meer 
bepaald op.een·weHand, een hal)delshuill en· een WQCH'Ihuls •. 
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fÖlJ:o tl. 
VerweerderWijst erop dat.krachtens.art. 7 en:8 Hyp.W. de·dêbiteUr·metza]n 
gtmele vermogen 'Instaat voor de nakoming van zjjn verbintenissen en dat 
beslag··\9Cfdt gelegd voor een relatief ~8Î19.rijk bedrag Qp·een aantal 
pderen, zonder dat hfennee raèhtsmiabruik·werd gepleegd. 

Het uitgangspunt is dat iedere .. schukfelser recht heeft op:~nng. Beslag 
kan dus ook gelegd worden op gelinge sctn.ildvorderilgen ~op goederen 

I van een meer aanzienlijke waarde. Er bedlat terzake geen 
·t'evatJredigheidscriteriuni\ De .scl) ... ldenaar kan. zijn goederen steeds 

bevrijden· door ri1fddel·van een kantonnement. Eiikellndien de 
wanverbouc:finsrmanifast ~ kan be,sJoten wor_den tot mfsbruik van· 
baslagraèht (E. DIRfX .en K. BROECKX..,.·tw. "Besfag" in A P.R., 201,0, 
Mechelen,. Kluwar, 31-32 (44)). De rechtbank meent:dat uit de loutere 

· omschrijving van de· beslagen goederen niet zonder meer kan afselekl. 
worden dat de·waan:le .hiervan bU gedwongen verkoop VOldoende zal'zl)rtom 
de. schuld en 'de kosten van·tenu~ging -~ deJ«.en.'~e VQ.~~ri{1g , •. 
dan ook·_onsp1g~nd •. 

. . 

e"J.~n. vtxitlciR•·terîtiltvoertecng:'enl<ailtonnement 

Oe ~hoofdV.ordertng van ,eier ··wordt· tn· ·d·lt ·vonnis .äis ongegtor.id ;afgewezen .. 
~~~, ~, ~~· :~~ ·~lfi.IJ ;l)et~·gf3.à..ing. JÇ:,e{~r~q"-: ~r:- ;~~ ,~rq,•~;g~ . 
. P.~J die·· ~roomeeld· Y.rorttt :mt::·de koStën ;.var.i hèt :Gedlllf .(art. 1:0:17 :1id 1. 
~~vv~>- d.ï! ~OC?r ··~~-" ~IJ)9t: ·.~~~· :op· ·~.· 
~pleging&Vergi?édi~··tëirbëfope .. vän ~.320~00· éUro. 

:Kraëhtàns! .àrt:. 1395 Jüncto 1·o3s· ·Ger.w: ;.zijrf' di: ~~ Y.äi1 !de 
.J;Jeslag~r· var,1· :l'éChtSwege Uitvoe11»aar: Er· wordèn· bovenêr~an ~n . 

.. afdoende<~enen ·aa~gëha~jd ~·~~ rriçg~ijkh~'* ·t9t kl!lr;tan~f uit/~. 
sluiten. :. · . · · · 

911 DEZE .RED,ENEN,· . - . 

l1E$U~T DE::aESLAGRECHTER. OJ:ftegenspraak en zoal&. I~ kort geding~. 

. . . ~ 

Verklaart .de vordering van eiser or,tvankelijk maar·ongegrond, 

Vemord.lteiSer tot de kosten V81' de procedure,. &;an ZfJO 2ijde ri.let te 
bepafen aangezien deze kosten ten laSte van deze partij b6jven. en aan de 
zljf:#e'va.n vetweerder bepaald op de rechtspleglngsvergoedlng van 1.320,00 
euro:. 

Dit·vonnls Is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad .. 
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Uitpaproken In open._. tBIBhtzltllng van woenedag tWaalf .maart 
twaeduiZend en veertien.. 

Aa~g: • ntehlllr·ln de. ractdblink van aerate 
unt.g tit Veume en aang_.ld • .,.. .... ~ biJ bnchilddng van· 
de vOOt:zlltar van de rechtbank· van Mnde ,.mw, te Veume; :bljgeataah 
door ... arlfQfr. 

• I. , 




