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Inzake A.R. nr. 16/4856/A

. i, geboren op , wonende te Stabroek,
/

EISENDE PARTIJ,

- vertegenwoordigd door Meester J. Van Lommel en loco Meewter Y. Loix, 
advocaten, met kantoor te 2000 Antwerpen, Mechelsesteenweg 27;

t e g e n:

de STEDENBOUWKUIMDIG INSPECTEUR, bevoegd voor het grondgebied van 
de Provincie Antwerpen met kantoren te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 
111/113 bus 55;
• met keuze van woonst op het kantoor van gerechtsdeurwaarder Martine 

Vergauwen met standplaats te 2018 Antwerpen, Balansstraat J17;

VERWERENDE PARTIJ,
- vertegenwoordigd door Meester J. Claes, advccaat, met kantoor te 2550 Kontich, 

Mechelsesteenweg 160;

Gezien de stukken van het dossier van de rechtspleging zoals zij voorkomen op de 
inventaris ervan, ondermeer:
- de inleidende dagvaarding van 16.8.2016;

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in rechtszaken;

Gezien de door partijen neergelegde stukken en conclusies;

* * m

Gezien de dagvaarding van 16 augustus 2016 houdende derdenverzet tegen een 
beschikking van 7 juli 2016 houdende aanstelling van een notaris gelast met de 
veiling van het onroerend goed van eiser en met de verrichtingen van rangregeling 
en betekend op 15 juli 2016 en tevens houdende verzet tegen verdere gedwongen 
uitvoering op onroerende goederen van eiser voor beweerlijk vervallen 
dwangsommen sedert 2 oktober 2013 ;

Gehoord partijen in hun middelen en besluiten ontwikkeld door hun respective 
raadslieden ter zitting van 22 mei 2017 ;

Aangezien gedaagde de vordering betwist en besluit tot afwijzing ervan ;

Uit de door partijen verstrekte gegevens en overgelegde overtuigingsstukken blijkt 
dat in essentie en wat huidige problematiek betreft eiser bij arrest van 27 juni 2012 
van het Hof van Beroep te Antwerpen werd veroordeeld tot het verwijderen van de 
verharding met steenpuin tussen de loods en de openbare weg van de
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over een oppervlakte van 19 m 50 x 21 m en het terug aanvullen met een laag 
zuivere teelaarde en verder het verwijderen van de verharding net steenpuin van 35 
m x 5 m tussen de loods en de eigendommen die aanpalen aan _ en het 
terug aanvullen met een laag zuivere teelaarde binnen een termijn van zes maanden 
ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig arrest op straffe van een 
dwangsom van honderd euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op de 
bepaalde hersteltermijn en mits betekening vooraf van het arrest;

Door gedaagde werd cassatieberoep aangetekend tegen dit arrest dat werd 
afgewezen op 15 januari 2013 zodat bij niet nakoming door huidige eiser van het 
rechterlijk gebod gedaagde stelt dat dwangsommen verschuldigd waren £ rato van 
100 euro per dag vanaf zes maanden na 15 januari 2013 hetzij vanaf 16 juli 2013 ;

Evenwel blijkt uit een schrijven van gedaagde aan eiser van 8 februari 2013 (stuk 5 
gedaagde) dat het dwangsomarrest hem binnen afzienbare tijd door een 
gerechtsdeurwaarder zou worden betekenb, wat inhoudt dat het dwangsomarrest 
toen nog niet was betekend welke betekening pas zou zijn gebeurd op 4 april 2013 
waardoor de hersteltermijn luidens het arrest zelf en ook art. 1385 bis derde lid Ger. 
W. uiteraard pas dan kon ingaan en derhalve er pas dwangsommen konden 
verschuldigd zijn bij niet nakoming door eiser van zijn verplichtingen voortspruitend 
uit het arrest van 27 juni 2012 vanaf zes maanden na 4 april 2013 of vanaf 5 oktober 
2013 (in die zin E. Dirix en K. Broeckx in APR Beslag, Kluwer 2010 nr. 83 biz. 56-57);

Door gedaagde ingeroepen vaststellingen van beweerde niet n,sieving van voordien 
zijn dan ook volkomen irrelevant en niet terzake ;

Een eerste nuttig PV van niet uitvoering ligt dan ook pas voor van 20 januari 2014 
(stuk 18 gedaagde);

Uit dit PV kan geenszins worden opgemaakt dat eiser zijn verplichting opgelegd door 
het dwangsomarrest van 27 juni 2012 niet zou hebben nageleefd nu de aldaar 
vermelde vermeende inbreuken geen betrekking lijken te hebben op het al dan niet 
verwijderen van een verharding met steenpuin over een oppervlakte van 19,50 m x 
21 m en 35 m x 5 m doch op het 'aantreffen van afval en bouwmaterialen en een 2 
meter hoge berg met steenslag en een onnatuurlijk niveauverschil tussen de 
straatzijde en de voorzijde van het perceel';

Ook uit het navolgend PV van 20 december 2016 waarin enkel wordt verwezen naar 
vaststellingen door een gerechtsdeurwaarder aangesteld door eiser op 14 april 2014 
en op een drietal plaatsen op dertig cm diepte steenpuin werd aangetroffen kan niet 
worden afgeleid dat eiser zich niet hield aan de verplichting opgelegd door het 
dwangsomarrest nu hierin nerger.s werd bepaald over welke diepte de verharding 
diende verwijderd lees afgegraven noch de dikte van de aan te brengen laag zuivere 
teelaarde werd vermeld ;

Gelet op de omstandigheid dat door gedaagde beveler. tot betaling van 
dwangsommen en kosten werden betekend voor periodes waarin geen 
dwangsommen verbeurd werden en gelet op de omstandigheid dat uitvoerend 
beslag werd gelegd voor onverschuldigde en niet bewezen verbeurde



rechtbank van eerste aanieg Antwerpen, afdeling Antwerpen, seetie burgerlijke rechtbank 16/4856/A p. 4

dwangsommen en kosten kan de vordering worden ingewilligd evenwel met 
uitzondering van de gevorderde dwangsom welke onnodig en overbodig is;

OM DEZE REDENEN:

Wij Beslagrechter;

Rechtdoende op tegenspraak.

Stellen vast dat de herstelmaatregel zoals opgelegd door bet arrest van het Hof van 
beroep te Antwerpen van 27 juni 2013 werd uitgevoerd binnen de termijn opgelegd 
door het arrest ;

Trekken de beschikking van 7 juli 2016 houdende aansteliing van notaris. 
met standplaats te in;

Wijzen het meer en anders gevorderde af en verwijzen eiser en gedaagde ieder in de 
helft van de kosten van het geding, aan de zijde van eiser begroot op dagvaarding en 
rolrecht 449,98 euro en rechtsplegingsvergoeding 1.440,00 euro en aan de zijde van 
gedaagde begroot op rechtsplegingsvergoeding 1.440,00 euro.

Deze beschikking werd uitgesproken op twaalf juni tweeduizend zeventien in 
cpenbare zitting van de beslagrechter - Kamer Abel, die samengesteld was uit:




