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De BeslagrechtBr in de rèchtbank van· eeratll· aanleg van Wast-VIaanderan, 
afd•llng v ... me, zetelend zoals In korfileding, heeft in de zaak met .AR nr. 
131848/A·de v_,.gende beachDddng uftgeapr.oken tueeen volgende·partJjen: 

1. gebcuenop I en zJjn echtsenote. 

2. I aeboren op ' ,. wanende te 

E/st!!5, 
met als.raadsman. I vertepnwoordigd door Meester' 

advocaat, :met kantoor te .. 

TEGEN:· 

Qe MDENBOUWKUNOII JNSPEQ'EUB beyoeld voor de PBCMNaE WESJ'
VLAANtiEREN:. met ·kantoren te 8200.Bruge, Koning Afbert l.faan 1/2 bus 94, 
Woonstkeuze,cfoende·op het kantoor·van .serechtsdeu~arder I I met 
kantoor te 

Ve~r~ 
Woonstkeuze doende bij en met ars raadsman MeeSter 
met. kantoor te 

••• 

De rechtbank heeft'het dossier van de rechtsPiestns.sezien,~n ·het bijzonder: 
• heteXploot van dagvaardins betekend op 17 .. 12.2013; 
- ~·(syrithese)condusies voor partijen;. 
• de,overtuisings$1klcen .van· partijen; 

idvocaat, 
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De rechtbank h~~ op de openbare terechtzlttln1 van 26.03-.2014 de partijen sehoord, 
daarna. de debatten eesJoten. en de zaak In beraad sen omen·; 

Oe reChtbank heeft toegeZien op .de·nalevin&-van de artikelen 2 en volgende-van· de wet·· van 
·15.juni-193S·op het.aebruik der taten ln .prec:htszak~ •. 

2. .Feiten (samenvattlnc). 

FISers zijn de eigenaars van een woning sefepn. aan de .. lt:t hun tuin 
plaatst~ z.if een tc,dn.huls, niettesenstaande ziJ hiervoor ni~ over de vereiste 
stedenbouwkund!se· versunnins b~chfkten .• . BO vonnis· van de Rech~ank van Eerste· Aanlq 
te Veume werden eisers veroordeeld wqens Inbreuken op de ·stedenbouwkundige 
regJamenterlnJ. .De rechtbank was van oordeel dat de herstelvorderins zonder voorwerp is 
geworden (stuk·l verweerstw.). 

EiSer_s hebberl teaen dit vonnis holer beroep aqetekend. Bij arrest van.: het Haf van Beroep 
te Gent van 28.02.2013 ·werd het bestntden vonnis. op straftechtelijk cebled tn mln of 
meerdere mate bevestigd. Relevant ~r dit geschU is dat de· herStefvorderl"i van 
verweerster ontvlnkelijk en.-gegr.ond·Werd veddaard waaibtj_:aan elsers ~-rd bewlen •over 
tefiQ.an tot staking wm het strljdig·gebrulk en· het he~/ wn·111e plaats te 

· .• · op het kadaster. grier,f! ottdet ~ In rk 
oorspronkeliJke toestllnd door: (2) het Jtaken· van het .strfjd(g gebruilé WJ.n de houten 
conittuctle1 (Z) de volledige afbraak van dt! houten constructie 1nduslef olle.funderlng~ en 
nutslefdlngen~ (3) het ~aal lierwiJdeten van. alle gesloopte moterfalen en (4) /~«.herstel vqn 
het· modiveld In iyn oonprot~keÎil/!e ·.stcr9f, b'nnen ee.n termiJn wm zes -mollmkn. WJnfl/ de dog 
WQQTOp dit anat In Ierricht van gewijsde z.al t.teftn" {stuk 2 verweerster). Partijen zijn het· 
erover eens dat zU tot 15.09.2013 de tijcf hadden om deze-wraor.de&na ult.te. voeren. 

In. hetzelfde arrut. werd gezegd voor recht' 'dat op vordering. van de stedenbouwkundig 
/nsp«tef!r door ·elke veroordeelde ·ten dwangsom zal WOrden wrbeurd van € US per dog 
vertmging in de 'Mkamlng van dit beW!(, ~ tekenen vanafhet:.verstrijlcen ~on. de te_rm_Jjn von 
zes moandén WJnt:l/ de· dtlg waarop dit Qrrest in lcrocht wrn· gewiJsde ztil rr.eden" (sblk 2 
verweerste(). Op 17.07.2013 heeft verweerster het vonnis -van de Rechtbank .van Ee~e 
Aanlq te veurne en het· arrest: van het Hof van, .Beroep te. Gent Jatan. betekenen. (stuk 4 
ver:weerster). 

BIJ e-mail n 25.07~2013. élsers 88~ ·verwerster weten dlll:· het tuinhuis werd 
verwijderd. onder meet' "Het tarr.eln Is don ook In zf}n oonpronlcell}lce .staat 
gtbmdtt behouden$ é ·haag en het ZDQ/en van het g/W' (stuk 4 eisers). Op 2~.10.2013 komt 
een aangestelde van verweerster ter plaatse die vaststelt 4at de- hefstelvorderJns· nlet
cOnfom) )'l8l'd uitpvoerd: "de ~- constructie Is vOlledig tifpbroken en wrwt]derd van 
het tl!t'rft~ moor de ho!Jg lS niet Mngeplimt, noch· is het gros lfltiiUtl!lid op • pklats. Het 
moafve/d is niet hetsteld 1n zfjn oorspronkeiQke siwt" (stuk 7· eisers) •. 



Op 18.11 .• 2013 laat ~aenter een bevel bete}cenen voor 7.500,00 euro· aan verbeurte 
ctwanssommen~ BIJ briefvan 25.11.2013 verzetten elsers zfch tegen deze dwangsommen en 

· stelten zf]ten. aanzlen·van·verweerster dat het rnuaten .van sras en hat aanplanten van de 
haas niet lnbqrepen. was In de dwanpomveroordellng. ZIJ wijzen er voorts op dat de plaits 
waar de constructfe werd .aflebroken, bestond uit teelaarde. Het reliêfverschil.:tl.lssen het 
aanplqde: aanpalende terras betrof hoosstens .10 t 15 centimeter (Sb.l~· .9 eisers). In 
antwoord ~lerop stelt verwe~ dat uit het proces-verbaal del. 22.10 •. 201;3.15 pbleken dat 
het:maaJveJd nlet confonn het rechterlijk· bevolen herstel en. niet tljdfa uttpvoerd werd seJet 
op het reUifverschlf met het om baande. maalveld (stuk 10 ebers) •. 

S,] exploot dapaardins van·17.12.2013 hebben eiserS verzat aaneeteJcend tepit dit bevel 
Lopende de. procedUre fl,eeft ver-erster· op 25.02.2014~ -opnieuw het vonnis van cte 
Rechtbank·van Eeme.Aaniëgte Veurne en het ·arrest·van 'het Hofvan Beroep te Gent-laten 
betekenen met bevel tot betalen. wn verbeurte· dwangsommen voor Inmiddels een bedrag 
van 40.750,00 euro, meer kosten (stuk 14 el$ers). Per brief.van 20.03.2014 steft verweerster· 
~ op 12.03.2014. werd wstgesteld. d~ het arrest werd uitg~oerd (stuk 1:5 eisers). 

3. Vordertneen 

Elsers vorderen: de vemletiglng van het bevel tot' betalen van. de dwanssommen, zaa.IS 
betelcentlap 18.11.2013·door h~·ambt vin.prechtsdeuiWaarder _ ; en te horen 
zeue.n voor·recht dat.z_ij·se~ dwanpommen verschuldip zJjn aezlen.de hoofdvorderins 
integraal en tijdig werd uitgeVoerd. 

o·aamaast vorderen .efsers de veroordelins van ·verweerster'tcrt betallng·.van een 
scbade~ing van 2.000;00 euro, de kosten van.'het·J~ins.met· lnbegrtp van de 
rechtsplegjnpvergoedlns, 'de vooriopip tenuitvoerleglng zonder borptelllng· en ·met 
verbod tot ·kantonnement. 

Verweerster beslult tot de·ongepondhetd.van het verzet.van eisers en de veroordeling van 
. elsers tot de kosten van het geciJns. Ver.weerstervordert·sll!chts.ln.ondergescNJcte orde de 
toekenning. van e~ rechtsplegtnpveraoedlna. 

4.. Beoordelfna . 

a.) Qmwznqvon de~nq 

Er· bestaat ~ssen ·par:tljèn geen discussie omtrent het·feft dat.èlsers .aeh~n waren tot 11(4) 
het hemel wn het· mtJtJiveld In ziJn OOISpronkeR}Ite ·stDDt, binnen een termi)R. ·von zes 
maanden vanaf de dog WfJfJrop d'Jt anest in kracht· van gewljsde·zoltreden", ondér verbeurte 
van een dwlnasom •van t ·l25 per dog· Vertroglng·ln Ik .nakoming van dit brie/, te rekenen 
V!Jfl.a/ het. vmtrf)ken ·van de termijn van zes· moanikn vanaf de dog Ylaarop dit arrest. In 

.. 
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kramt van gewijsde zal'tredèn". Het Is duidelijk dat·er·tussen partijen ook geen discussie 
bestaat omtrent. het feJtdat.het vermeende verbeuren van dwanpommen liet sevolg Is van 
het niet opwllen van de bouwput; niettegenstaande 'hier a~nvanfcèlijk verwarring over 
bestond (çfr. stukken. 5 en 7 waar er sprake Is van het inz;~ajen van gas en het aanplanten 
van hagen). 

Verweerster geeft een Interpretatie aan .de hiervoer ver.metde dwanpomveroordeling. ZIJ 
meent dat deze Inhoudt dat. "de bouwput wordt opgevuld en, dat het steenpuin wotdt 
verwijderd 'ilermits Ölt In de. OOISprrm/celijke t.oestand niet aanwezig· was. ·De bouwput dient 
gevuld te worden mar· zuivere. teeloardfl' en meent dat de: beslagrechter op gron~. van de 
bevoegdheden die hem bij de wet van 04.10.2013 werden ·toegekend' sehouden is 
deqevaJiend het arrest te Interpreteren • 

. Oe rechtbank Js van aordeeil dat de dwangsomveroordeling duldelij~ is. Elsers waren 
sehouden tat.het.h~rstel;van het maalveld in zi)n·oorspro~kelijke staat Oe.recntbank.meent. 
dat verweerster ten ~nrechte 11de .oorspronkelijke staat" geiOkste·tt met: een .sêëpl~~rd. 
maaiveld. De·· ··rechtbank moet·1mmen vaststellen dat .. de oorspronkelijke bodem door 
Vervieer:tiërs:.werd~.verhëogd, i:toór het aanbrenjen van èeri: oprit' en tuinpaden Jn.:bSseJen. en 
~eenslag·öp,de~bodem (zJe.fotcJ."stû.kken 4 er;~ 9.,verw:eërdë~)~.HetpQ~pronkelij~e maàiVeld 
·lac derhalve eèn tJentat·:~~m:~.E!r·lqe~: dan tl;an~ .. het seval'ls; ~ .r.~.htbank meenJ:da.r:i 
cck·:dat el~r;s het,maalvel~ h~.b~n:he.rsteld 'ih.,zijn o~rsP.ronkelijk~ staàt en h~e~:f~eeds 
op .29.07~2013}hèb&en:·volchian aàn:de:dwàngsomveroordëUns~ Het verzet van èlsers is dan. 

' oak gegrond. 

·Het: Hof van Be~oep ·stlpu.leerde.:ir:nm~n .. duideliJk: dat· het maatveld diende hersteld te: 
worden·'h:•·zfjn ·aorspronkeJijke·toestand, terwijl. ziJevenzeer had 'kunnen'oordelen 'dat het . 
. maaiveld diende hersteld· te worden', zonder verdere verduidelijking of met· verwijzing naar 
de huldlg.e·taestand. ., 

Eisers: vorderen de veroordell:na vari verweerders tot betali~s van een forfaitaire 
schadevergoeding van 2.000,00 euro wegens misbruik van.beslasrecht. 

Opdat' een abusieve u~efes:~ing van een rechtsvordering de toekennins van een 
schadevergoeding (op grond van art. 1382 B. W.) zou kunnen rechtvaardtaen, dient te 
worden beoordeeld of de procedure pvaerd Is in ·omstandigheden die·een fout· of kwade 
trouw verraden" of· met de bedoeOns de belangen van de tegenpartij te schaden,· watniet 
·wordt ver.inoect 

Het uftsa.1:1SSPU.nt ls·dat elke.rechtsond.erhortse elke betwistins ter beslechting aan .een 
recnterlijke beoordelin& moet ·kunn·er.rvoorlegen. Hieraan .kan, ~er 5Qtendlng van de 
elementaire srondrechten, geen afbreuk wo~en sedaan, tenzij de procedure als ~lddel 
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wordt afsewend van ·tiaar·doel, namelijk om r:net behulp van de rechtsmacht tot beslechting 
van een concrete betwistins te komen. Wanneer daarentqen op de rechterlijke. macht 
.beroep wordt gedaan met een ander oogmerk dan wat redelijkerwijze als resultaat van de 
insesteJde.procedure magworden verwacht, wordt de rechtbank op een abusievelljlce·wtjze 
ln&es.chaJceld:in de verhoudin& tussen rechtssubjecten en wordt': de rechtsvordering 
afgewend ·van ziJn doel •. 

DergeliJk misbruik blijkt. liJ ciUU niet Huldlgsesèhll is ·kennelijk het gevolg van een afWijkende 
invulling van de hersteJvorderlna. Het Is, aaseven de omstandi&heden, aanvaardbaar dat de 
eiser met alle middelen van ·recht heeft setracht·zijn aanspraken te behartigen. De 
tegenvorde.rlng is· onsegrond . 

.. 
c.) Gerechts/costen. JIOOrlqp/qe· tenult:tloerlcqqlnq en kantonnement 

.De hoofdvordering van eisers .wordt In dit vonnis segrond verklaard. Geletop deze uitkomst 
van het geding i~ verweerster de in het or:a&ei.Uk gestelde partij di~.veroordëeld:wordttot de 
kosten van het sedlng (art. 1017 lid' 1 Ger.W.) die door eisers· besroot :worden op de 
rechtsplqinpvergoedlng ten belope van.1.320,00 euro. 

Kra~htens art. 1395 juncto .1039 Ger.w. zijn de beschildclnsen ·van de beslaarechter van 
rechtswege uitvoerbaar. Er vlOrden bovendien geen .afdoende redenen aa(tgehaald om de 
moselljkheid tot kantonnement uit te sluiten. 

OM DEZE RmENEN,. 

BESLIST DE BESLAGRECHTER., op tegenspraak en zoals In kort gedlns, 

Verklaart het verzet van elsers ontvankelijk e., cqrond. 

Verklaart het bevel tot betalen dd. i8.11.2013 zander waarde en zest voor recht ~at het 
geen grond kan vormen· voor een verdere gedwongen tenoitvoerfeging. 

Veroordeelt verweerster tot de kosten van de procedure, aan haar zQde niet:te.bepalen 
aansezien deze kosten. ten laste van.deze partij ·blijven, en aan de zJjde van èlsers bepaald op 
d~ . 

• .kosten van dagvaardint van 252,54 euro 
- .rechtsplesJnpverJoeding van 1.320,00 euro. 

·Dit vonnis is va·n rechtsWège uitvoerbaar bi] voorraad. 
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UI~ In openbare terecl:ttzlttf111 van ....,.twlntfl.aprll tweeduizend en veertien. 

Aanwez1J; , .rechter In de rechtbank. van eerst~. aanlil West· 
Vlun~, afdellnl v.."e, ·~ als heSI~r- , Griffier. 




