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Veurne 

Af:lehrift tot1;eionden 
1119evo•li• art. 1a2 G.W. 
Vrij va11· upHiu.rtohl 
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De Beslapef!)mr. in de llechtbankftll Eerste Amileg van.het ~k 
ammdlamlat'Vame,.z..,.md·uals in kortpdlns, hllft·la de.aak met 
AB. ~· llflVA de ...,..de beschikking aitpsprobll taaea volpDde 
partij.m:. 

eiser; 
met aJs nachm'an Meester ,. advocaat, met 
bntoor te - -- -. -- - - - ' . 

tegen": 

DB STEPBNBOUWJCUNDIG INSPBCTBQ& JmVOBGD YOOll DE 
PltOVJNCIE WQl"•Yl,,U.Nl>Umt met kamonm.gevestigd te 8200 Sim 
.Andrièis, Koning Albert liaan 1.2 ·bus 94, · 
woomtk@me doende ·op het adres wn gerech~er - -

met kantoor te 

verweerder,, 
met als raadStnan Meester 
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1. lleddsplecfng 

De rechtbank •tt· het domier vmtde rechtspleging geZien. in. J.iet.biJzonder. 
- het·~loot van.dagvaarding.betekeád. op 10.01.2013; 
- de(~)coachmes voorputfj~ 
- .de oVertulgJnpmtkken van partijen; 

De rechtbank heeft op de openbare· t!rech~tting van 15.05.2013' de partijen 
gehoord; daama·de·dàtten gesloten en de zaak in.beraad genomen. 

De rechtbank heeft toegezien op de· naJ.eviaa van de utikelen 2 ·m volgende 
VD è1e Wet va.15jllDi1935 op·hetgebruik der talen in.gerechtsZaken. 

2. Feltm (AJM!t9attiug) 

EiRr is eigenaar vm een~ grond.met wóniD& 1111 de te · 
). Dit~ is plegen ~woongebied .met 

ludelijt brakW. Eiser· .beeft. mast de woniJlg een dubbele overdekte 
llUfoDmpluts (ccport) ~ wambij. het me deë1 mezbûjk groter en 
hoger & dan het tweede:èleet.(smk 1 eiser). . 

Op 06.05.2011 heeft de een. 
reguhif•.~~i ·ingediend voor ~ cuport van SOJDI, zijDde ·de .gehele 
coascructie (stuk 7 vaweetder). Ondanks een negatief advies (stuk 6 
verweerder) heeft het College vu B~ en sc11epenen een 
·regulariserende ~ toegestaan (stuk 6 verweerder). De 
Gewestelijlce· Stedeobouw1amdige rnspeeteur tekende beroep aan tegen deze 
beali8Sing (stuk. 5 ·verweerder), hetwelke 'bij Besluit VID de Bestadige 
~ van .30.()1)~10 ontvanbUjt en gegxond werd vat1alid (stuk -4 
venv.eeider). Op 07.012011 hebben de poUtiëdiemtm ~ dat de 
gehele cûpartcOmlruc:t q steedS uanzig.it·(SbJk·3 verweerdei). 

Op 08.06.211 is ~ ovea:gepm tot dlgvuldiD8 ~: hmte:1 (stuk 15 
veiweader). ·Eiser beeft lopende deze· proceélme op 01.09~11 aan 
vetweerder laten weten dat de caxpmt wu afgebrokm. Op 03.10.:2011 heeft 
·vaweader evenwel WSCgesaeld· (stuk 12· verweerder) dat de _caxport slechts. 
~liik WIS afgebroken. ~ enkel 'het .grote deel WIS verwijderd f;ll 
hetkleinedeel1s blijvell.stnn (SIUk.I eiser}~. 

Bveneens.le>pende deze piocedure· beeft eiser· een ·aitevedeniDg van de cçort 
gevraagd aan het College van .Bmgem.eester en schepenen van de .gemeente 

1 in het .kader van het zgn. MèldiDpbeSluit ·(stuk 31 verweerder). 
Eiser beeft kennelijk reeds .. op 27.04.2011 een melding gedlm, waar het 



·cot1ege vm Bmpm·em en acbepenea nn· de .gemeente 
Ot06.2011 aide vu heeft·gellf1lllal .(stuk.3 vetweerder). 

tollo 

Bij· YÓllDÎS VID 2'7~0L2012 van de 7' ~ van ·de. Rdtbank ·van 'Eemte· 
Aanleg t.e V eume. werd de. Uitgebreide hente1voldering van ver:weerder
oatvankèlijk· en gegrond veddmd. De. m:hthank veromdeelde eiier cmdu 
meer·"!f.ot. .~staken wm het st1fidi.g geWk ~.liet. trersta van de PÛ1JJb in tk 
aorsuromlii&. S'/aat. MM en pu-c.al ·geil.,, ·18 

~ gegeven3 va11 ha kalliata"~ 
. _. hetgeen concnl'I. blti!lrntt het ojbrekm van 

u carport&onslTllctie/bergln het wrWQ.üttn van· qfbraaJanaterla 'n!1ID' ttn. 
lrJertD!! gachilt:u .en .eri:mdtr ~ m 1wt lllnUl wm d6 koer/op1n" 
7UÎllÛ:in 41 toat/pld_ WX1l'Y/fgalll.u aan • bollwowt1Tldfbtr bbma ea t.enirijn 
·van ZES maanda!n u á b~. van~ wnnis orulD- wrbelllU 
van ma ~ wm 1~ EUR per .lmlendmlag wr.trogitJg. ~en lèan 
"WJ~tg~ld m:IMwezenworden.door·«ngere~(stuk 5 eiser). 

Dit vODiiis w= een ·eeme maal aan ~ betekend op· ut04.201.2 (stok: 24 
-vtneerder) en een tweede maal op 13.12.2012 .met bèvel tct ·betaJen van de
~van 125,00 euro per dag: voor de pedode van ur.10.2612 tot 
12.J.2.2012, ·vCmeerderd met de kosten (stak 26 w:rweerder). Op 10.01~13 
heeft eiser· verzet 11ngetekrnd tegen dit laa1ste'bcvel. 

3. Vorderfaga 

EiSer vordert te horen zeggen voor recht dat de betebning met bevel tot 
hmfiqg vm .de dwangsommen· met iDgang van ~&10,2912 ongegrond en 
zon.der voorwexp 'is, 

Daarnaast vordert eiser de ven>ordeliDg :van verweerder tot de kosten van het 
gecllng· met inDegdp van de rech11pleglnpvagoeding· Yin ·~ :.320"QC> euro. 
Mlmtens vm:dert. eiser een plaa1safstappma door de· rechtbank. 

VerWeerder vormt a:1vorms ·recht te doen, en voor mveel a& nodig in het 
llcbt vm het vomiis. van de 7' kamer van de R.echtbank van Baste Alnleg· te 
yeome dd. 27.01.2012, dat het BeslUit dd. 06.06.2011 vui het College· van 
Burgemeester ~ -~ van de gemeen,te onwettil zou 
worden ~mi m toepassüig van art. 159 G.W. buifeu.. beschouwfDg zou 
wordm platen 

Dlmvo)gem besluit verweer4,er tot-de ongegroodheid van het YeE7.et van mar 
m vordert hij de vemordeHng van èiSer' wc de kosten ·Vlll het geding met 
inbegrip.vu de ~JegiDgmrrgoedmg.. 

4. Beoonleliag 
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Verweerder vordeit :alvmeas recht te doen, en voor zowel als nodig-in het 
licht van het vomûs· van de 'r kamer van ·de R.ec:htbank van Bate Aanleg te 
Veume·.dd. 27.0l.2012, dat het Besluit dd. 06.06.2011 wn het College van. 
Bill'genrester en schepenen ~ de gemeente onwettig ·zou 
~ verfdaant en iD toepasSiDg wn ut. 159 G.W. baiteSJ .beschwwing zou 

. worden gelatea. . 

De-vordering~ onweltigvedrl•ting \IBll' em bestuurlijke beslmjng IS een 
·autonome vorderiDg, wauwor de beslapdd:ec met.bevoegd is. De 
bevoegdbe.id ~.de-~ om te ocxdelen ~er 11L1;ieiivmdeai:ugen 
(zowel tegenVOrderinaen als~) wordt· enkel aanvaard-wamaeer 
f&á pat om excepdes 11J1 'iegeuyorderinpn die rech!str~ va:band honden 
met de boofdv~g (B~ DIRIX m;i K. BROBCJQ[, -S~lag"·m.A.:P .R. 
Mechelen, ICluwer,.201'0, 56 (82)). De·beslagreclrter is niet bevoegd om 
uitspmk te.doen over een gescbil betreffende de mèht.en van de .partijen dat 
wel verband ho~ met de ~oerlegpjng maar dat niet gaal over de 
rec1Jtma2igheid of de reaeJmatigbeid ervan -(art. 1395 Ger.W4). De 
temûivoerlegiag gebeurt in casi;,· op .grond VB11 bet vomilS dd.:27~01.2012 van 
de?- kamer van de RechthanJr·wn Eerste Aanleg te'Veume. 

.b) Vedtcurt« yaa dt 4wangpn 

-Eiser· ·meent dat de. dwanpom niet ved>eurd il. Hlj wiJs.t ·emp· dat" blj 
voonfgaand aan 01.09.2011 (binnen de zes tbaàoden na betekeaiag van het 
v~ houdende de dwanpomveroordelia.g) de onwettig opgetrokken 
CODStnletie· heeft afsebtoken, waamnder begr~ dient. te worden dat hij'~ 
grote deel làeeft ·afgèbroken nu de kleine carport voldoet aan de voorwaarden 
na bet zgn. v~~uit en verwijst hieivoar nar -de voarwaarden 
opgenomen In art. "nn dat besluit (stuk 4-eiser)~ 

Eiser'~- ook mar een sdliijven van de Gemzente 1. ~-
19.12.2012 Wl.UJit·""'!'fJDS het College van Boqemeester en.schepenen·van.de 
gemeente 'Wordt gestald: ~Na ploatrbnoek ts geblekm dat d6 
butaande ~ willedig In: ~ is· .met iM 
goedgekeurde pllmnen, opgest.eld t1tJor archiûct ~ 

. nwt als voorwerp melding voor 1l4t ultbr.eiiJen win een best4lln4e woning 
JMt. un garar• van 37ni'. De rrlet yapntile dilen van de o~o~lfj"/t. '"'°""""'. garage wenlen ·VQlledlg· qfgebraim (."). Bijgevolg zijn w;;· van 
oordi!el dat het ~volledig iS weggewerlt na. liet ~en van à 
nf«. wrgrin/Û b/en, In zijn, wij Win mming dat ·ü besfllD.ltM C9ftS/rlldÏI 
voll«lig .äi .ov~ is· met M .plilitnen· 11otentJ6 bij u mátling, 
gedtnrd· d!Jor· ~ ·colJege v~ burgemeest6 tn ·scN!penen op 1 juni 2f>Jr 
.(Stuk 6 eiser). 
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Verweerder betwist' deze steiling m meent dat een cioDstmCtle met gelijktijdig 
onder ~ VQJstellinpt>es1ui resp. het Melitinashesluit 1mn valleo, ahook ·de 
.redenen hiervoor. 

-In het kader van de beootdeling vm de uitvoering van een 
~~dient de b~·na te· pan m~ voldaan 
werii:aan de hoofáv.eroordeUng. 

Bij VODDfs VBD 7/.01.2012 van de . .,. bmer van de.~ van Beate 
AanJ.ea te v~ wa4 eiser veroordeeld tot *'tot .ha.~ wm liet strfit!ig 
gdmdk en hst ~ ·v.an· à plaats tn à OOl'!fll'01IM11/b stJJJZt wm HJt 
]H!P.'Cttl 'gelegen tl! ~ g~ Win· het 
lrtJdllStli .inne• : 
liBgea COllCf'#t betd:111rt·1tet q/tirflren van • Mi 
VDWijdera. van ~ naar etn hier"IM guchild4 en irhnt:M 
!lortpl • . en l,tft ~van tI,.·krJer/op.n r.11/mûjn tJ4·.toqtand voora/gaaNl 
äan .t/e. bouwovertreding ·bfnnsi ttn J.emrijn van ?JP.S 11Ulllllden ·na de. 
bd.eàning van onderlllivig vonnif on46 ~ wm «rt .tlMmgstnn vrm 
125 EUR per lctJleniim:l!zg wrtrqglng, ~tgtm 1àDr vastgesteld. m bewezen 
woTtkn door· een gereclm~ (stuk 5 filet)." ID deze· veroortleq 
~ geen ondemclieid rnaaJrt ·tussen bet kleine en het .grote deel van de 
cmpcnt~ 

De beslapchter beeft mèt de bevoegdheid om· n:chtediJ1ce uit5pnlren ·te 
iDtapreteren. Het is:wel zijn taak om· de c&ugwiJdte vu. de uitvoerbare titel te 
onoieaoekm {E ... DIR:PC ~ K. BROECK, tw. -eeslag" in: A..J'.R. 2P10. 
Mechelen,:Kluwer, 49-50 (10)). 

·0e rechtbank ~et in dit ve:rband vaststenen.dat·m ~ vmmis van 21;01.2012 
·m de 'r Immer van de Rechtbank :van Eerste Aanleg t.e V.eome wordt 
·o~ eo gaegd voor reéht dat. de hentèlvarderiDg 'inboudelUk gegrond 
is .. Indien.naar de inhoud:ym de hcatclvordedng,gekeken wordt blijkt dat deu 
slaat op een ·caiportcOmtructe vm 50m*· wurbij wordt veniuidelijkt: fSJ:M 
cmport M'1t een.pltzt dalc· md ~· hoop: ltings. di! tijde womn, 
bet;fraagt üu. 3,22.m m l!DJgs d,1 ,~"1.sgm:u Ndr.aagt das 4,15m" 

f t ~
(stuk 2· ~, .P& 3) •. De bij' vOl1Di8 dd. 27..01.2012· gegro~ ~ 

. helstelvorderiDg ·heeft met andere woorden beaeldr:ing op de volledige 
· carpartécmstruc en niet ellkel. op hef ,gedeelte wàarYan .eiser beweert dat.het 

0 () toepasstng·vm het Meldinp- en/ofVrijstelU"1besluitwettfg is. 

Biser lijlcl te insinueren dat de volledige comtriJctie werd verwijderd waama er 
opnïeaw een auport il opgericht. HIJ Is. hierfD «liter niet fmmeel. Bovendien 
:blijkt uit. voornoemd .scbrijven vm het College vm Bmgrmeeste: m 
depenem vim de gememte dd. 19.12.2012 dat (enkel) ~ aiet 
vergunde delea van die-~ geboüwde pxage werden afgebioba 
(stuk 6 ~). Hoewel dë ~- bêgrip ·beeft voor het standpunt dat em. 
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onveiguude constmctie ~ ~ temggebracht te We>rden. in de staat dat zij 
onder:.het ·Meldings;- etJiof VrijsteU.gsbesluit kan vallen, is deze stelling niet. 
:!!;!':~tv'!- karakter van de~l en de erop ·geënte 

Het veaet van eiser is dan ook ongegrond.. Nu: het verzet van eiser op 
j~dische gronden niet wonit weerhouden, is er ook geen reden om een 
aJStapping ter plaatse te o~. 

c) Gerdt.tkostm, yoqr1Qpige.ll!n1lltprl1gin& en klmtannement 

De hoofdvordering van eiser wordt in. dit vomûs aJs ongegrond afgewezen. 
Gelet op deze uitkomst van het p:1iDg .is eiSer de m:het ODFliJk gestelde partij 
die veroordeeld wm;dttotde ~van het pamg (aJt.1017.lid 1 Ger.W.) die 
door verweerder· begroot worden op de rechtsplegia.gsv~g ten ~ope 
:van l.320~00 em.u. 

Krachtens art. 1395 juiicto 1039 Ger.W. zijn de beschikkingen van de 
beslagrechter van rechtswege uitvoerbaar .. Er worden bovendien geea. 
afdoencje redenen aangehaald' .Om, de mogelijkheid tot kantonnement uit te 
staten. 

OMDBZBBEDENEN, 

Bml.IST DB· BESLAGRE~ op teg~taak en zoals in kort gediilg, 

Verklaart het wnet van eiser ontvankelijk doch ongegrond. 

Wtjst het anders of meer gevoidetde af als ongepond. 

Veroordeelt eiser tot de. kosten. van de procedore, ·aan zijp. zijde niet te bepalen 
aaupiien deze kosten ten laste van deze ·partij blijven.. en: aan de zijde. van. 
verweerder bepaald op de rechtsplegiqsvelgoediug·van l.320,00 e:. 

Dh vonuls is vau rechtswege·uitVQerbaar.blj voomad. 
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