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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR,· bevoegd voor het grondgebied 

Antwerpen, met zetel te 2018 Antwerpen, Kievitstraat 111-113, bus 55, 

eiser, 

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij ·het Hof van Cassatie, 

met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiser woonplaats kiest, 

tegen 

1. wonende te 

2. wonende te 

3. , wonende te 

4. , wonende te 

verweerders, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Am.erikalei 187/302, waar de verweerders woon

plaats kiezen. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

C.l 7.0575.Nf2 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 17 mei 2013. 

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd. 

Il. CASSATIEMIDDEL 

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

ID. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 6.1.21, § 1, eerste lid, VCRO, zoals van toepassing voor 

de opheffing ervan bij Decreet van 8 december 2017, kan de Hoge Raad voor het 

Handhavingsbeleid op gemotiveerd verzoek beslissen dat een opeisbaar geworden 

dwangsom, vermeld in artikel 6.1.41, § 3, slechts gedeeltelijk ingevorderd wordt 

of dat deze invordering tijdelijk wordt opgeschort. De Hoge Raad houdt bij zijn 

beoordeling in het bijzonder rekening met de door de overtreder gestelde hande

lingen en genomen engagementen met het oog op een correcte uitvoering van de 
hoofd veroordeling. 

Uit de wetsgescbiedenis en uit de strekking van deze bepaling volgt dat de be

voegdheid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid om de invordering van 

opeisbaar geworden dwangsommen tijdelijk op te schorten zowel betrekking kan 

hebben op dwangsommen die reeds verbeurd zijn op het ogenblik van de beslis

sing van de Raad als op dwangsommen die nadien nog zouden verbeuren. 

2. In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar 

recht. 

3. Anders dan het middel aanvoert, oordeelt de appelrechter niet dat dwang

sommen opeisbaar zijn zodra een overtreding vaststaat en dit ongeacht of de 

( 
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dwangsom op een bedrag ineens dan wel op een bedrag per tijdseenheid of per 

overtreding werd vastgesteld. 

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag. 

4. De overige grieven zijn afgeleid en mitsdien niet ontvailkelijk. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiser op 1.460,41 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Alain 

Smetryns, en de raadsheren Geert Jocqué, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en 

in openbare rechtszitting van 19 oktober 2018 uitgesproken door sectievoorzitter 

Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bij

stand van griffier Vanessa Van de Sijpe. 

V. Van de Sijpe 
,l ., / I' :"'\ 

B. Wylleman 
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VOOR: 

VOORZIENING IN CASSATIE 

De Stedenbouwkundige Inspecteur, bevoegd voor het grond
gebied van de provincie Antwerpen, met kantoren te 2018 Ant
werpen, Lange Kievitstraat 111-113, bus 55, 

Eiser tot cassatie, bijgestaan en vertegenwoordigd door mr. 
Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor 
houdende te 1000 Brussel, Quatre-Brasstraat 6, bij wie keuze van 
woonplaats wordt gedaan, 

TEGEN : 1. Mevrouw in haar persoonliike naam en in 
haar hoedanigheid van erfgename van de heer 
overleden op , wonende te 

2. Mevrouw 
van de heer 
de te 

3. Mevrouw 
name van de heer 
wonende te 

4. de heer 
van de heer 
de te 

Verweerders in cassatie, 

* * 

, in haar hoedanigheid van erfgename 
, overleden op , wonen-

in haar hoedanigheid van erfge
overleden op 

, in zijn hoedanigheid van erfgenaam 
, overleden op , wonen-

* 

( 

( 1 
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Aan de Heren Eerste Voorzjtter en Voorzitter, de Dames en Heren 
Raadsheren, leden van het Hof van Cassatie, 

Hooggeachte Dames en Heren, 

Eiser tot cassatie heeft de eer het arrest, gewezen op 17 mei 
2013 door de achtste bis kamer van het Hof van beroep te Antwerpen 

. (2012/AR/2108), aan het toezicht van Uw Hof te onderwerpe_n. 

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 

( De heer en mevrouw , verder 
aangehaald als "de oorspronkelijke verweerders" werden bij een vonnis van de 
Correctionele rechtbank te Mechelen van 2 oktober 2002, bevestigd bij een 
arrest van het Hof van beroep te Antwerpen van 12 november 2008, waarte
gen het cassatieberoep werd verworpen door Uw Hof bij arrest van 28 april 
2009, wegens een stedenbouwkundig misdrijf veroordeeld tot het herstel van 
de plaatsen in de oorspronkelijke toestand, met name door afbraak van een 
wederrechtelijk opgetrokken loods, onder verbeurte van een dwangsom van 
125 euro per dag vertraging. 

Na tussenkomst van die veroordeling vroegen zij een regularisa
tievergunning aan die hen door de gemeente werd geweigerd, maar door de 
deputatie werd verleend op 26 augustus 2010, doch waartegen de Gewestelij-

( ke stedenbouwkundige ambtenaar een annulatieberoep bij de Raad voor ver
gunningsbetwistingen indiende. 

De oorspronkelijke verweerders dienden vervolgens een verzoek 
in bij de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid om de invordering van de 
opeisbare dwangsommen tijdelijk te schorsen. 

Bij beslissing van 23 september 2011 besliste de Hoge Raad voor 
het Handhavingsbeleid de invordering van de opeisbare dwangsommen tijde
lijk op te schorten tot de Raad voor vergunningsbetwistingen uitspraak heeft 
gedaan. 
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Bij exploot van 8 december 2011 werd aan de oorspronkelijke 
verweerders ten verzoeke van de stedenbouwkundige inspecteur een bevel 
voorafgaand aan onroerend beslag betekend voor een bedrag van 64.250 eu
ro aan verbeurde dwangsommen. 

De oorspronkelijke verweerders tekenden bij exploot van 12 de
cember 2011 verzet aan tegen voornoemd bevel. 

Bij beschikking van 15 mei 2012 verklaarde de beslagrechter in de 
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen het verzet ontvankelijk, schorste de 
gedwongen tenuitvoerlegging in afwachting van een uitspraak door de Raad 
van vergunningsbetwistingen, wees het meer en/of anders gevorderde af en 
verwees de stedenbouwkundige inspecteur in de proceskosten. ( 

De stedenbouwkundige inspecteur stelde hiertegen hoger beroep 
in. 

Bij arrest van 17 mei 2013 wijzigde het Hof van beroep te Antwer
pen de bestreden beschikking enkel in zoverre daarin uitspraak werd gedaan 
over de gerechtskosten en over de tegenvordering en, opnieuw rechtdoende, 
veroordeelde eiser tot betaling aan de oorspronkelijke verweerders van een 
schadevergoeding van 7.000 euro, vermeerderd met gerechtelijke rente en tot 
de kosten van beide aanleggen. 

Tegen voornoemd arrest meent eiser volgend middel tot cassatie 
te kunnen aanvoeren. 

ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 

Geschonden wetsbepalingen 

- artikelen 1317, 1319, 1320, 1322, 1383 en 2244, §1 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

- artikelen 780bis, 1385bis, 1385ter, 1385quater, 1385quinquies en 1385oc
ties van het Gerechtelijk Wetboek, 

- artikelen 6.1.21, § 1, 6.1.41, § 3 en 6.1.45 van de Vlaamse Codex ruimtelij
ke ordening van 15 mei 2009, 

( 
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- artikelen 149, § 1, laatste lid, zoals van toepassing vóór de wijziging bij de
creet van 4 juni 2003, en 149, § 1, laatste lid, zoals van toepassing na de 
wijziging bij decreet van 4 juni 2003, en vóór de wijziging bij d.ecreet van 27 
maart 2009, van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening. 

Aangevochten beslissing 

Bij het bestreden arrest van 17 mei 2013 wijzigt het Hof van be
roep te Antwerpen de bestreden beschikking, waarbij het verzet van de oor
spronkelijke verweerders gegrond werd verklaard en de gedwongen tenuit
voerlegging in afwachting van een uitspraak door de Raad voor vergunnings-

( betwistingen werd geschorst, enkel in zoverre in dat vonnis uitspraak werd ge
daan over de gerechtskosten en over de tegenvordering en, opnieuw recht
doende, veroordeelt eiser tot betaling van een schadevergoeding van 7.000 
euro, vermeerderd met gerechtelijke rente en tot de kosten van beide aanleg
gen, na te hebben overwogen: 

"//. Verder heeft de eerste rechter op oordeelkundige gronden, die door DE 

.INSPECTEUR niet weerlegd en door het hof overgenomen worden, de hoger 

uiteengezette schorsing van de gedwongen tenuitvoerlegging bevolen. 

111. Enkel in antwoord op de door DE INSPECTEUR uiteengezette grieven, 

voegt het hof daar aan toe wat vofgt. 

( ( . . .) 

B. Verder stelt DE INSPECTEUR ten onrechte dat de door de HRHB in de be

slissing d.d. 23.9.2011 uitgesproken tijdelijke opschorting van ' .. de invordering 

van de opeisbare dwangsommen' - het gaat dus wel degelijk enkel over een 

tijdelijke opschorting van de invordering en deze beslissing heeft, anders dan 

de verzetdoende partij meent, geen gevolg wat betreft de opeisbaarheid (het 

verbeurd zijn) van de dwangsommen - enkel zou slaan op de vóór 23.9.2011 
reeds (beweerd) verbeurde dwangsommen. Daarbij gaat DE INSPECTEUR 

manifest voorbij aan de duidelijke bewoordingen van voormelde beslissing, 

waaruit volgt dat de invordering van 'de opeisbare dwangsommen' wordt op

geschort, daaronder verstaan de op het ogenblik van de beslissing d.d. 
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23.9.2011 reeds beweerd verbeurde dwangsommen alsmede de daarna nog 

beweerd verbeurde dwangsommen. 

C. Gelet op voormelde door de HRHB uitgesproken tijdelijke opschorting van 

de invordering van de opeisbare dwangsommen, ziet het hof ook niet in hoe 

DE INSPECTEUR daarna nog rechtsgeldig bevelen tot betaling van beweerd 

verbeurde dwangsommen kon laten betekenen, nu vooreerst zulke bevelen tot 

betaling een daad van invordering van dwangsommen zijn en vervolgens de 
tijd nodig voor verjaring van deze dwangsommen gedurende voormelde perio
de van 'opschorting' niet loopt. 

D. DE INSPECTEUR benadrukt tevergeefs dat voormelde beslissing van de 
HRHB overeenkomstig artikel 6.1.21, § 1, tweede lid VCRO nooit betrekking ( 
heeft op de 'vaststaande gerechts- en uitvoeringskosten die zijn gemaakt door 

het bestuur dat instaat voor de invordering van de dwangsom". 

Vooreerst zijn deze kosten immers zeer miniem (ze worden zelfs niet begroot 

in deze beroepsprocedure) en vervolgens gaat DE INSPECTEUR ten onrech

te voorbij aan de vaststelling dat zolang voormelde regularisatievergunning 

(d.d. 26.08.2010 van de DEPUTATIE van de PROVINCIE ANTWERPEN) be-
staat, het niet vaststaat dat (de heer en mevrouw 

geen behoorlijke uitvoering aan de onder verbeurte van een dwang

som opgelegde herstelmaatregel gegeven hebben, zodat de beslagrechter 
ook wat betreft de gedwongen invordering van deze gerechts- en uitvoerings
kosten terecht voonnelde schorsing heeft uitgesproken. 

E. DE INSPECTEUR stelt ten onrechte op grond van het enkele feit dat de 
DEPUTATIE voor de Raad voor VERGUNNINGSBETWISTINGEN geen ant

woordnota heeft opgesteld dat de kans zeer reëel is dat de regularisatiever

gunning zal vernietigd worden, nu de verzetdoende partij terecht tegenwerpt 

dat zij als toegelaten tussenkomende partij wel een omstandige memorie heeft 

ingediend. 

( ... ) 

( 
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Wat betreft het door (de heer en mevrouw 

ingesteld incidenteel beroep en de gevorderde schadevergoeding uit hoofde 

van het beweerd tergend en/of roekeloos karakter van het hoger beroep. 

/. Voormelde overwegingen m.b.t. de rechtsplegingsvergoeding staan er niet 

aan in de weg dat de verzetdoende partij aan de beslagrechter schadevergoe

ding kan vragen indien zou blijken dat D E  INSPECTEUR in de uffoefening van 
de herstelvordering, in casu door het laten betekenen van het litigieus bevel tot 
betalen, foutief zou gehandeld hebben. 

ll. Het hof oordeelt op grond van de hoger uiteengezette motieven dat DE IN-

( SPECTEUR in casu door het laten betekenen van het litigieus bevel tot beta

len kennelijk onredelijk - en dus zeker niet als een normaal bedachtzaam en 

voorzichtig overheidsorgaan, geplaatst in dezelfde concrete omstandigheden -

en dus foutief gehandeld heeft. 

( 

111. Immers diende het voor zulk zorgzaam handelend overheidsorgaan, gelet 

op de duidelijke inhoud en draagwijdte van de beslissing d.d. 23.9.2011 

HRHB, duidelijk te zijn dat tot op het ogenblik van de (heden nog steeds niet 
. gebeurde) uitspraak van de RAAD voor VERGUNN/NGSBETWIST/NGEN in

zake rol nummer 101110284/A/3/0247 (het door de gewestelijke stedenbouw

kundige ambtenaar tegen de beslissing d.d. 26.8.2010 van de deputatie van 

de provincie Antweipen ingesteld annulatieberoep) elke handeling van verdere 
invordering van opeisbare dwangsommen tijdelijk opgeschort werd. 

IV. DE INSPECTEUR heeft zijn doe/gebonden bevoegdheid dan ook kennelijk 

misbruikt om door het litigieus bevel de verzetdoende partijen alsnog onder 

ongeoorloofde druk te zetten om niettegenstaande de toegestane (en welis

waar door een annu/atieberoep bestreden) regularisatievergunning voor de 

litigieuze loods (stal) deze alsnog af te (laten) breken daar
.
anders verdere be

weerd verbeurde dwangsommen van 125 EUR per dag vanaf 28.4.2010 inge

vorderd werden. 

V. Door dit foutief handelen wordt de verzetdoende partij niet alleen genood

zaakt om een eerder kostelijke verzetprocedure in te stellen en deze tot in 
graad van beroep te blijven handhaven, maar wordt zij bovendien onredelijk 
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verontrust in de bescherming (handhaving) van haar vermogensrechtelijke be
langen. 

Vl. De daardoor in /Jeide aanleggen aan de verzetdoende partij toegebrachte 
schade wordt door dit hof in functie van de hoger uiteengezette concrete ge
gevens van dit geschil ex aequo et bono vastgesteld op 7.000 EURn. 

De eerste rechter, wiens overwegingen het hof van beroep zich eigen maakte, 
verklaarde met name dat: 

aUit de beslissing van de Hoge Raad voor Handhavingsbeleid blijkt dat de ste

denbouwkundige- of regularisatievergunning, (de heer en 
mevrouw 1 voor wat betreft het bevolen herstel, toelaat uit de ( 
onwettigheid te treden. De constructies die zouden afwijken van de vergunning 

van 26 augustus 201 O zijn immers niet inbegrepen in de bevolen herstelmaat-

regel. 

Het komt aan de beslagrechter toe de actualiteit te onderzoeken van de titel 

waaNan de uitvoering wordt nagestreefd. Met andere woorden de beslagrech

ter kan de rechtmatigheid van de tenuitvoerlegging beoordelen. 

(Eiser) is gestart met de gedwongen tenuitvoerlegging van een vonnis van de 
correctionele rechtbank te Mechelen van 2 oktober 2012, een arrest van het 
hof van beroep te Antwerpen van 12 november 2008 en een arrest van het 
Hof van Cassatie van 28 april 2009. Uit de beslissing van de Hoge Raad blijkt 
nu, zoals hoger vermeld, dat (de heer en mevrouw ( 

uit de onwettigheid zijn getreden voor wat betreft de doqr het hof van 
beroep te Antwerpen voorheen bevolen herstel. 

Gelet op de beslissing van de bestendige deputatie te Antwerpen van. 26 au

gustus 2010 is er ernstige twijfel gerezen ov�r de doeltreffendheid van het 
voormelde vonnis en de voormelde arresten. (De heer en 
mevrouw 1 verkregen immers een stedenbouwkundige ver
gunning van een constructie waaNan de afbraak werd bevolen door het hof 

van beroep te Antwerpen. 

De beslagrechter is dan ook van oordeel dat de tenuitvoerlegging van het 
vonnis van de correctionele rechtbank te Mechelen van 2 oktober 2012, het 

-- -- -- --- ___ ___________ ........ 
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arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 12 november 2008 en het ar

rest van het Hof van Cassatie van 28 april 2009 geschorst wordt tot de Raad 

van vergunningsbetwistingen uitspraak heeft gedaan in de zaak aldaar gekend 
onder het ra/nummer 1010284/A/3/027." 

Grief 

1. Krachtens artikel 1383 van het Burgerlijk Wetboek kan enkel 
degene die schade heeft veroorzaakt door zijn nalatigheid of door zijn onvoor
zichtighejd hiervoor aansprakelijk worden gesteld . 

( Van een onvoorzichtigheid of onzorgvuldigheid in voormelde zin 

( 

kan er slechts sprake zijn wanneer een normaal voorzichtig en oplettend per
soon, geplaatst in dezelfde omstandigheden, niet op dezelfde wijze zou ge
handeld hebben . 

Uit artikel 780bis van het Gerechtelijk Wetboek volgt voorts dat de 
partij die de rechtspleging aanwendt voor kennelijk vertragende of onrechtma
tige doeleinden kan worden veroordeeld tot schadevergoeding. · 

2. Uit artikel 6. 1.4 1, § 3 van de Vlaamse codex ruimtelijke orde
ning van 15 mei 2 009, voorheen artikel 149, § 1, laatste lid, zoals van toepas
sing vóór de wijziging bij decreet van 4 juni 2 003, en artikel 149, § 1, laatste 
lid, �aais van toepassing na de wijziging bij decreet van 4 juni 2 003, maar vóór 
de wijziging bij decreet van 27 maart 2 009, van het Decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, volgt dat de rechtbank, 
op vordering van de Gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar of van het col
lege van burgemeester en schepenen, een dwangsom kan bepalen wanneer 
hij wegens een stedenbouwkundige overtreding een herstelmaatregel beveelt. 

Naar luid van artikel 13 8 5bis van het Gerechtelijk Wetboek is de 
dwangsom een geldsom, waartoe de rechter een partij kan veroordelen voor 
het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan . 

Artikel 1385ter van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt da� de rech
ter de dwangsom hetzij op een bedrag ineens, .hetzij op een bedrag per tijds
eenheid of per overtreding kan vaststellen. In de laatste twee gevallen kan de 
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rechter eveneens een bedrag bepalen waarboven geen dwangsom meer ver
beurd wordt. 

Werd er een tijdseenheid bepaald, dan wordt de dwangsom op
eisbaar per tijdseenheid. 

Zo zal inzake ruimtelijke ordening de dwangsom die werd opge-
· legd per dag vertraging in de uitvoering van een herstelmaatregel verder ver
beuren zolang de uitvoering van de veroordeling overeenkomstig artikel 6.1.45 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening niet werd vastgesteld. 

Te dezen blijkt uit de vaststellingen van de eerste rechter, waar-
naar in het bestreden arrest wordt verwezen, en uit de vaststellingen van het ( 
bestreden arrest dat er een dwangsom van 125 euro per dag vertraging in de 
uitvoering van de herstelmaatregel werd opgelegd door de strafrechter. 

3. Naar luid van artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek 
komt de dwangsom, opgelegd bij toepassing van artikel 1385bis, eenmaal 
verbeurd, ten volle toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen, het
geen impliceert dat het recht op de reeds verbeurde dwangsommen niet meer 
ter discussie kan staan. 

Dat wordt bevestigd door artikel 1385quinquies van het Gerechte
lijk Wetboek dat bepaalt dat de rechter die een dwangsom heeft opgelegd, op 
vordering van de veroordeelde de dwangsom kan opheffen, de looptijd ervan 
opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de dwangsom ver- ( 
minderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijk-
heid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Voor zo-
ver de dwangsom verb�urd was voordat de onmogelijkheid intrad, kan de 
rechter haar niet opheffen of verminderen. 

Uit deze bepaling volgt ook dat de eventuele regularisatie van een 
onwettige toestand door een regularisatievergunning enkel geldt voor de toe
komst en geen afbreuk kan doen aan het opeisbaar karakter van de reeds 
verbeurde dwangsommen. 
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4. Ten slotte volgt uit artikel 1385octies van het Gerechtelijk Wet
boek dat een dwangsom verjaart door verloop van zes maanden na de dag 
waarop zij verbeurd is. 

Overeenkomstig artikel 2244, § 1, eerste lid van het Burgerlijk 
Wetboek wordt de verjaring gestuit door de betekening van een bevel of een 
beslag. 

Blijkens het tweede lid van artikel 1385octies van het Gerechtelijk 
Wetboek wordt de verjaring geschorst door faill issement en ieder ander wette
lijk beletsel voor tenuitvoerlegging van de dwangsom. 

Zonder wettelijk beletsel blijft de verjaring bijgevolg lopen. 

Uit deze bepaling volgt dat er slechts dan geen reden tot beteke
ning van een bevel tot stuiting van de verjaring bestaat wanneer er een wette
lijk beletsel voor tenuitvoerlegging bestaat. 

5. Blijkens artikel 6.1.2 1, § 1, eerste lid van de Vlaamse Codex 
ruimtelijke ordening kan de Hoge Raad voor het handhavingsbeleid op gemo
tiveerd verzoek beslissen dat een opeisbaar geworden dwangsom, vermeld in 
artikel 6.1.41, § 3, slechts gedeeltelijk ingevorderd wordt, of dat deze invorde
ring tijdelijk wordt opgeschort. De Hoge Raad houdt bij zijn beoordeling in het 
bijzonder rekening met de door de overtreder gestelde handelingen en geno
men engagementen met het oog op een correcte uitvoering van de hoofdver
oordeling. 

Uit deze bepaling volgt dat de bevoegdheid van de Hoge Raad 
voor het Handhavingsbeleid om een schorsing te bevelen enkel de invordering 
van reeds opeisbare dwangsommen betreft. 

Bovendien kan de schorsing enkel slaan op de dwangsommen 
waarop het verzoek, voorgelegd aan de Hoge Raad voor het Handhavingsbe
leid, betrekking heeft. 

Ten slotte volgt uit het tweede lid van voornoemd artikel dat een 
maatregel, vermeld in het eerste lid, nimmer betrekking heeft op de vaststaan-
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de gerechts- en uitvoeringskosten die zijn gemaakt door het bestuur dat in-
staat voor de invordering van de dwangsom. 

6. Te dezen blijkt uit de vaststellingen van de eerste rechter en 
van het bestreden arrest dat er een beslissing van de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid van 23 september 2011 voorlag, waarbij deze Raad op 
verzoek van de oorspronkelijke verweerders besliste de invordering van de 
opeisbare dwangsommen tijdelijk op te schorten tot de Raad voor vergun
ningsbetwistingen in de zaak gekend aldaar onder het rolnummer 
1011/0284/Af3/0247 uitspraak heeft gedaan. 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid preciseerde bijgevolg 
zelf enkel de invordering van de (op dat tijdstip) opeisbare dwangsommen op ( 
te schorten. 

Dat beschikkend gedeelte moet bovendien worden gelezen in het 
licht van het verzoekschrift dat tot de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid 
werd gericht, zoals weergegeven in de bewuste beslissing. 

In deze beslissing preciseert de Hoge Raad voor het Handha
vingsbeleid dat "met een op 1 O augustus 2011 ter post aangetekende zending 

verzoekers (vragen) "de invordering van de dwangsommen, uitgesproken bij 

arrest van 12.11.2008 van het Hof van beroep te Antwerpen en opgevorderd 

bij deurwaardersexploten van 1.10.2010, 11.3.2011 en 2.8.2011, tijdelijk op te 

schorten, meer bepaald totdat de Raad voor vergunningsbetwistingen uit

spraak zal hebben gedaan in de zaak aldus ingeschreven onder ra/nummer 

101110284/N310247)"." 

Anders gezegd, het verzoek sloeg op de dwangsommen waarvan 
sprake in de deurwaardersexploten van 1 oktober 2010, 11 maart 2011 en 2 
augustus 2011. 

De beslissing gold niet voor de na laatstgenoemde datum verval
len en nog te vervallen dwangsommen en zeker niet voor de dwangsommen 
vervallen na de beslissing van 23 september 2011. 

Mede gelet op de verjaring, die blijft lopen met betrekking tot de 
naderhand verbeurde dwangsommen, zoals volgt uit de hoger aangehaalde 

( 
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artikelen 1 38 5ter en 138 5octies van het Gerechtelijk Wetboek, kon er eiser 
dan ook geens�ins verweten worden zijn doelgebonden bevoegdheid te heb
ben misbruikt door na 23 september 2011 nog een nieuw bevel tot betalen te 
hebben laten betekenen aan de oorspronkelijke verweerders, minstens in zo
verre dit bevel betrekking had op de sinds het exploot van 2 augustus 2011 
dan wel sinds de beslissing van 23 september 2011 verbeurde dwangsommen 
en op de gemaakte gerechts- en uitvoeringskosten . 

Eiser preciseerde in zijn tweede beroepsconclusie (= synthese
conclusie) op pagina 13 trouwens uitdrukkelijk dat het bevel voorafgaand aan 
onroerend beslag, betekend op 8 december 2011, een splitsing maakte wat 
betreft de verschuldigde dwangsommen en kosten, met dien verstande dat het 

( enerzijds de dwangsommen van 28 april 2010 tot 23 september 2011 ( 6 4.25 0 
euro) apart vermeldde en anderzijds de kosten en de dwangsommen van 24 
september 2011tot 30 november 2011 (totaal 10.165,44 euro) en dat het be
vel voorafgaand onroerend beslag, betekend op 8 december 2011, dus duide
lijk en alleen het bedrag van 10.165,44 euro, die terecht konden worden inge
vorderd, betrof. 

( 

7. In zoverre het hof van beroep in het bestreden arrest oordeelt 
dat de beslissing van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid van 23 sep
tember 20 11 tot schorsing van de invordering van de dwangsommen alle 
reeds vervallen en nog te vervallen dwangsommen, zolang er door de Raad 
voor vergunningsbetwistingen geen uitspraak werd gedaan, betrof, miskent 
het derhalve de bewijskracht van de bewuste beslissing, waarin enkel werd 
vermeld dat de invordering van de opéisbare dwangsommen werd geschorst, 
onder te verstaan de dwangsommen, waarvan sprake in de .deurwaardersex
ploten van 1 .10. 2010, 11.3.2011en 2.8 . 2011, door hierin iets te lezen dat er 
niet staat vermeld en hieraan derhalve een uitlegging te geven die met de be
woordingen ervan onverenigbaar (schending van artikelen 1317, 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek). Evenzeer is er sprake van een misken
ning van de bewijskracht van voornoemde beslissing indien deze aldus zou 
moeten worden gelezen dat zij de opschorting van de i�vordering van alle op 
tijdstip van uitspraak, te weten 23 september 2011, vervallen dwangsommen 
betrof, nu ook in· deze interpretatie het bestreden arrest aan de bewuste be
slissing een uitleg geeft die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is 

(schending van artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
boek) . 

.____ ____ ---
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Waar het hof van beroep in het bestreden arrest aanneemt dat de 
Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid de schorsing van de invordering van 
op het tijdstip van zijn uitspraak nog te verbeuren dwangsommen zou kunnen 
bevelen, miskent het bovendien de bevoegdheid van de bewuste Hoge Raad 
die enkel de opschorting van de invordering van op dat ogenblik reeds opeis
bare dwangsommen, met uitsluiting van toekomstig te vervallen dwangsom
men kan bevelen (schending van artikel 6.1.21, § 1, eerste lid en 6.1.41, § 3 
van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009 en 1385quinqui
es van het Gerechtelijk Wetboek). 

In zoverre het bestreden arrest aldus zou moeten worden gelezen 
dat naar het oordeel van het hof van beroep de dwangsommen opeisbaar zijn ( 
zodra een overtreding vaststaat, en dit ongeacht of de dwangsom op een be-
drag ineens, dan wel op een bedrag per tijdseenheid of per overtreding werd 
vastgesteld, in welk geval de dwangsom slechts naarmate de tijd vordert of 
naarmate er een overtreding wordt vastgesteld opeisbaar wordt, verantwoordt 
het zijn beslissing evenmin naar recht (schending van artikelen 1385bis, 
1385ter, 1385quater en 1385octies van het Gerechtelijk Wetboek, 6.1.41, § 3 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 15 mei 2009, voorheen 149, 
§ 1, laatste lid, zoals van toepassing vóór de wijziging bij decreet van 4 juni 
2003, en 149, § 1, laatste lid zoals van toepassing na de wijziging bij decreet 
van 4 juni 2003,maar vóór de wijziging bij decreet van 27 maart 2009, van het 
Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke orde-
ning, en 6.1.45 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 15 mei 2009). 

Derhalve kon het hof van beroep niet wettig beslissen dat de be
tekening van de verjaringsstuitende bevelexploten, mede gelet op het nog 
steeds hangende annulatieberoep, zich na de beslissing van 23 september 
2011 van de Ho�e Raad voor het Handhavingsbesluit niet meer opdrong wat 
betreft de dwarigsommen, die verbeurden na het exploot van 2 augustus 
2011, minstens te rekenen van de beslissing van de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid van 23 september 2011 (schending van artikelen 1385bis, 
1385ter, 1385quater en 1385octies van het Gerechtelijk Wetboek, 6.1.21, § 1, 
6.1.41, § 3 en 6.1.45 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 15 mei 
2009, 149, § 1, laatste lid, zoals van toepassing vóór de wijziging bij decreet 
van 4 juni 2003, en 149, § 1, laatste lid, zoals van toepassing na de wijziging 
bij decreet van 4 juni 2003, maar vóór de wijziging bij decreet van 27 maart 

( 

... 
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2002, van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruim
telijke ordening, en 2244, §1 van het Burgerlijk Wetboek). 

Bijgevolg kon het hof van beroep op voornoemde grond niet wettig 
beslissen dat eiser zijn doelgebonden bevoegdheid heeft misbruikt door na 23 
september 2011 nog het litigieuze bevel tot betalen te hebben laten betekenen 
aan de oorspronkelijke verweerders en foutief gehandeld te hebben (schen
ding van artikelen 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 780bis van het Gerech
telijk Wetboek). 

Waar het hof van beroep in het bestreden arrest tevens erkent dat 
de beslissing van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid geen betrekking 

( kan hebben op de vaststaande gerechts- en uitvoeringskosten, die zijn ge
maakt door het bestuur dat instaat voor de invordering van de dwangsom, kon 
het zulks met ·betrekking tot die kosten evenmin wettig beslissen (schending 
van artikelen 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 780bis van het Gerechtelijk 
Wetboek en 6.1.21, § 1, tweede lid van de Vlaamse Codex ruimtelijke orde
ning van 15 mei 2009). 

TOELICHTING 

De discussie die voor het hof van beroep werd gevoerd was van 
tweeërlei aard. 

Enerzijds was er de discussie aangaande de wettigheid van de 
( beslissing van de eerste rechter om de gedwongen tenuitvoerlegging in af

wachting van een uitspraak door de Raad van vergunningsbetwistingen te 
schorsen. 

Anderzijds was er een discussie aangaande de vordering van de 
oorspronkelijke verweerders tot veroordeling van eiser tot betaling van een 
schadevergoeding. 

Het hof van beroep oordeelt dat eiser foutief handelde door nog 
na de beslissing van 23 september 2011 een bevel tot betalen te betekenen 
en veroordeelt eiser op die grond tot een schadevergoeding. 
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Daarbij miskent het evenwel de draagwijdte van deze beslissing 
die uitspraak deed over een verzoek om "de invordering van de dwangsom

men, ·Uitgesproken bij arrest van 12.11.2008 van het Hof van beroep te Ant

werpen en opgevorderd bij deurwaardersexploten van 1.10.2010, 11.3.2011 

en 2.8.2011, tijdelijk op te schorten, meer bepaald totdat de Raad voor ver

gunningsbetwistingen uitspraak zal hebben gedaan in de zaak aldus inge

schreven onder ro/nummer 101110284/A/3/0247)". n 

Het verzoek betrof m.a.w. de dwangsommen die bij voormeld ex
ploot werden opgevorderd en dus niet de dwangsommen van latere datum. 

Bovendien preciseerde de beslissing de invordering van de opeis-
bare dwangsommen tijdelijk op te schorten tot de Raad voor vergunni!'lgsbe- ( 
twistingen in de zaak gekend aldaar onder het rolnummer 1011 /0284 /Al3/0 24 7 
uitspraak heeft gedaan, waarmee alleszins enkel de dwangsommen die op 
datum van uitspraak opeisbaar waren geworden konden worden bedoeld. 

Er wordt inderdaad aangenomen dat de bevoegdheid van de Ho
ge Raad voor het handhavingsbeleid inzake de opschorting van dwangsom
men beperkt moet worden opgevat en dat de Hoge Raad alleen bevoegd ge
acht wordt om de reeds vervallen dwangsommen op te schorten. Wat betreft 
de nog te vervallen dwangsommen moet men zich overeenkomstig artikel 
1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek tot de dwangsomrechter richten 
(zie G .  Debersaques en S. Verbist, De Hoge Raad voor het Handhavingsbe
leid, in S. Verbist (ed .), Actualia ruimtelijke ordening, Antwerpen-Cambridge, 
lntersentia, 2013, o.c., 11 8, nr . 22). ( 

Het hof van beroep verantwoordt zijn beslissing evenmin naar 
recht indien het bestreden arrest aldus zou moeten worden gelezen dat naar 
het oordeel van het hof van beroep de dwangsommen onmiddellijk, in hun to
taliteit, opeisbaar zijn zodra een overtreding vaststaat, en dit ongeacht of de 
dwangsom op een bedrag ineens, dan wel op een bedrag per tijdseenheid of 
per overtreding werd vastgesteld. In dat tweede geval zal de dwangsom im
mers slechts naarmate de tijd vordert of naarmate er een overtreding wordt 
vastgesteld opeisbaar worden. 

Waar de beslissing van de Hoge Raad voor het handhavingsbe
leid een beperkte werking had, had eiser derhalve nog steeds belang bij het 



" 

( 
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betekenen van een bevel tot betalen van de dwangsommen, minstens wat be

treft de naderhand nog vervallen dwangsommen, zulks met het oog op het 

stuiten van de verjaring en kon er hem geen foutief gedrag worden verweten. 

Tot slot wenst eiser Uw Hof mee te delen dat inmiddels de beslis

sing van de bestendige deputatie van 26  augustus 2010, waarbij aan de oor

spronkelijke verweerders een stedenbouwkundige vergunning werd verleend 

voor het regulariseren van een vrijstaande stal op percelen werd vernietigd 

door de Raad voor vergunningsbetwistingen bij beslissing van 25 november 

2014 (Nr . . A/2014/08 10 van 25 november 2014 in de zaak 

1011/028 4/A/8 /0247). 

BIJ DEZE BESCHOUWINGEN 

Besluit voor eiser ondergetekende advocaat bij het Hof van Cas

satie dat het U behage, Hooggeachte Dames en Heren, het bestreden arrest 

te vernietigen, de zaak en partijen naar een ander hof van beroep te verwijzen; 

kosten als naar recht. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Griffier, 

Enig stuk dat bij de voorziening wordt gevoegd: 

Brussel, 11 oktober 201.7. 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van de Hoge Raad 

voor het Handhavingsbeleid van 2 3  september 2011. 




