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. ONDERTEKEND AFSCHRIFT toegezonden overor1�f':1mst1-:-o 
artikef 792 van het Gerechtelijk Wetboek 

. 

VRIJ van EXPEDffiERECHT; art. 280. 2°, W. Reg. 'J241 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN DE AFDELING RUIMTE

LIJKE ORDENING, HUISVESTING, MONUMENTEN EN LANDSCHAP

PEN, bevoegd voor het grondgebied van de provincie Antwerpen, met zetel te 

2018 Antwerpen, Lange
. 
Kievitstraat 111-113, bus 5 5, 

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 

', wonende te 

verweerster. 

l. RECHTSPLEGING VOOR BET HOF 

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

van 25 maart 2014. 
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 7 september 2018 een schriftelij

ke conclusie neergelegd. 

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. 

ill. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

1. De regeling van de dwangsom gaat uit van een strikte taakverdeling tussen 

de rechter die de dwangsom oplegt, de dwangsom.rechter, en de rechter die moet 

oordelen over het al dan niet verbeurd zijn ervan, de beslagrechter. 

Aangezien de beslagrechter bevoegd is om kennis te nemen van alle executiege

schillen die ter zake kunnen rijzen, is hij ook bevoegd om te beoordelen of de in

vordering van de dwangsom in de gegeven omstandigheden geen misbruik van 

recht oplevert. 

2. Misbruik van recht bestaat in de uitoefening van dat recht op een wijze die 

( 

de grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en be- ( 
dachtzaam persoon te buiten gaat 

Een dergelijk misbruik wordt gesanctioneerd, niet door het verbeuren van het 

recht, maar door het recht tot zijn normale uitoefening te herleiden of door het op

leggen van het herstel van de schade die door het misbruik is teweeggebracht. De 

herleiding van het recht tot. zijn normale uitoefening kan zover gaan dat de rechter 

aan de houder van het recht de mogelijkheid ontzegt om zich erop te beroepen in 

de gegeven omstandigheden. 

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijk dat: 

de verweerster bij een arrest van 16 maart 2001 werd veroordeeld tot afbraak 

van een illegale houten chalet van 11 bij 5 meter binnen een termijn van een 
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aan de houder van het recht de mogelijkheid ontzegt om zich erop te beroepen in 

de gegeven omstandigheden. 

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijk dat: 

- de verweerster bij een arrest van 16 maart 2001 werd veroordeeld tot afbraak 

van een illegale houten chalet van 11 bij 5 meter binnen een termijn van een 

jaar vanaf de dag van het in kracht van gewijsde gaan van het arrest, onder ver

beurte van een dwangsom van 24, 79 euro per dag vertraging vanaf de eerste 

dag volgend op het verstrijken van de termijn van een jaar; 

- de eiser in het hetzelfde arrest ook werd gemachtigd om de plaats van ambts

wege in de vorige staat te herstellen op kosten van de verweerster; 

- de vordering van de eiser voor de appelrechter ertoe strekte de verweerster te 

horen veroordelen tot betaling van een bedrag van 104.787,33 euro aan ver

beurde dwangsommen in de periode van 30 mei 2002 tot 25 december 2013. 

De appelrechter wijst deze vordering af op grond dat: 

- de invordering van een bedrag van thans 104.787,33 euro aan fenomenaal hoge 

verbeurde dwangsommen in huidig geval kennelijk onredelijk is, rekening ge

houden met de waarde van de hoofdveroordeling waaraan de dwangsom werd 

gekoppeld; 

- er een kennelijk omedelijk gebruik van de dwangsom is waardoor de bedoeling 

van de dwangsomrechter om een goede stimulans te geven tot spontane tenuit

voerlegging hier niet meer aan de orde is, gezien de gevorderde dwangsom hier 

buiten alle proporties is, wat de redelijke stimulans tot een spontane tenuitvoer

legging overstijgt en verliest. 

4. Door op die gronden de vordering van de eiser tot betaling van verbeurde 

dwangsommen integraal af te wijzen, zonder vast te stellen dat het laten verbeuren 

van de dwangsom van bij de aanvang rechtsmisbruik uitmaakte, gaat de appel

rechter bij het sanctioneren van het aangenomen rechtsmisbruik verder dan het 

herleiden van bet misbruikte recht tot zijn normale uitoefening en is de beslissing 

niet naar recht verantwoord. 

Het middel is gegrond. 
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Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie

tigde arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter. 

Verwijst de zaak.naar het hof van beroep te Brussel. 

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

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Alain Sme

tryns, 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 Vanessa de Sijpe. 

l,// '-) 
B. Wylleman \ V. Van de Sijpe K. Moens 

.Dirix / 

L.---

l 

( 

( 
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VOOR: 

VOORZIENING IN CASSATIE 

De Stedenbouwkundige Inspecteur van de afdeling Ruimtelij

ke ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen, 

bevoegd voor het grondgebied van de provincie Antwerpen, 

2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 855, 

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: Mevrouw =, wonende te 
- !), 

Verweerster in cassatie, 

* * * 

Aan de Heren Eerste Voorzitter 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 25 maart 
2014 door de derde bis kamer van het Hof van beroep te Antwerpen 
(201 O/AR/3085), aan het toezicht van Uw Hof te onderwerpen. 

* * * 
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FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 

Bij arrest van 16 maart 2001, gewezen door het Hof van beroep te 
Antwerpen, recht doende in strafzaken, werd verweerster veroordeeld wegens 
inbrèuken op de stedenbouwreglementering tot het herstel van de plaats in de 
vorige staat binnen een termijn van één jaar na het in kracht van gewijsde tre
den van het arrest. 

Het arrest beval tevens, voor het geval dat de plaats niet binnen 
één jaar na het in kracht van gewijsde gaan van het arrest in de vorige staat 
werd hersteld, dat de stedenbouwkundige inspecteur en het college van bur
gemeester en schepenen ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien 
en veroordeelde haar, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel niet ( 
werd voldaan, tot betaling van een dwangsom van 1 ;000,- frank per dag ver-
traging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de termijn van één 
jaar nadat dit arrest in kracht van gewijsde zal getreden zijn, met dien verstan-
de dat die dwangsom niet kan worden verbeurd vóór de betekening van dit 
arrest. 

Op 17 februari 2006 ging eiser over tot dagvaarding van verweer
ster teneinde te verschijnen voor de Beslagrechter in de Rechtbê;tnk van eerste 
aanleg te Antwerpen om er zich bij toepassing van artikel 43 van het EEX
verdrag te horen veroordelen om de som van 33.664,88 euro te betalen uit 
hoofde van de verbeurd verklaarde dwangsommen voor de periode van 30 

mei 2002 tot en met 16 februari 2006. 

Dat bedrag werd in de loop van de procedure opgetrokken naar 
104.787,33 euro uit hoofde van dwangsommen verbeurd voor de periode van 
30 mei 2002 tot 25 december 2013. 

Bij beschikking van 16 april 2009 verklaarde de beslagrechter de 
vordering ontvankelijk doch ongegrond, wees eiser ervan af en verwees hem 
in de kosten van het geding. 

Eiser stelde hiertegen hoger beroep in. 

( 

�---···-- -- -- --
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Bij arrest van 25 maart 2014 ontving het Hof van beroep te Ant
werpen het hoger beroep, verklaarde zich onbevoegd om te oordelen over de 
tegenvordering van verweerster tot opheffing of herleiding van de dwangsom, 
verleende akte van de uitbreiding van de vordering van eiser, verklaarde het 
hoger beroep en de eisuitbreiding ongegrond en wees eiser ervan af, beves
tigde dienvolgens de bestreden beschikking, mits een wijziging wat betreft het 
bedrag van de rechtsplegingsvergoeding, veroordeelde de stedenbouwkundi
ge inspecteur tot de kosten van beide instanties, vereffend in hoofde van eise
res op een rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg van 82,50 euro en een 
rechtsplegingsvergoeding hoger beroep van 82,50 euro, en wees het meer 
gevorderde af. 

Tegen dat arrest meent eiser volgend middel tot cassatie te kun
nen aanvoeren. 

ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 

Geschonden wetsbepalingen 

- artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
- artikelen 28, 1385bis, 1385ter, 1385quater, 1385quinquies, 1395, 1396 en 

1498 van het Gerechtelijk Wetboek, 
- artikelen 149, § 1, zoals van toepassing vóór de wijziging bij decreet van 4 

juni 2003, 152 en 153 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de or
ganisatie van de ruimtelijke ordening, 

- artikelen 6.1.41, §§ 1 en 3, zoals van toepassing vóór de wijziging bij de
creet van 11 mei 2012, 6.1.45 en 6.1.46 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening van 15 mei 2009. 

Aangevochten beslissing 

Bij het bestreden arrest van 25 maart 2014 verklaart het hof van 
beroep te Antwerpen eisers hoger beroep en eisuitbreiding ongegrond en wijst 
eiser ervan af, bevestigt dienvolgens de bestreden beschikking, waarbij zijn 
vordering ongegrond werd verklaard en hij tot de kosten werd veroordeeld, 
mits een wijziging wat betreft het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding, en 
veroordeelt eiser tot de kosten van beide instanties, 
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na te hebben overwogen: 

"Het komt de beslagrechter (in beroep) niet toe bij een rechterlijke uitspraak 

waarover een executiegeschil bestaat de verbeurde dwangsommen op te hef

fen dan wel te herleiden', stelt het hof van beroep: 

"De bevoegdheid de dwangsom op te heffen of te verminderen komt uitslui

tend toe aan de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, 

De beslagrechter (in beroep) is desbetreffend dan ook onbevoegd om hierover 

te oordelen; 

(Eiser) stelt dat het niet tot de plicht van de overheid behoort om zelf tot af-

braak van de chalet over te gaan; ( 

(Verweerster) stelt dat de houding van (eiser) tegen de borst stuit omdat de 

feiten die ten grondslag liggen aan huidig geschil in de huidige stand van de 

wetgeving geen aanleiding meer zouden geven tot vervolging, verder dat zij 

onmogelijk aan haar opgelegde verplichtingen kon voldoen bij gebreke aan 

financiële middelen en stelt dat er ter zake rechtsmisbruik is en dat (eiser) zich 

moeilijk achter het algemeen belang kan verschuilen gezien de gevorderde 
dwangsommen en reeds gemaakte kosten in zeer ruime mate de kostprijs 

voor de overheid om ambtshalve in de uitvoering van herstelmaatregelen te 

voorzien, overstijgen; 

Het gaat terzake om de verwijdering van een kleine houten chalet van 11 me

ter op 5 meter; 

De dwangsom opgelegd door de strafrechter dient als prikkel en aanmoedi

ging voor de veroordeelde tot behoorlijke uitvoering van deze rechterlijke uit

spraak; 

Het komt het Hof voor dat de invordering van thans 104. 787,.33 EUR aan fe

nomenaal hoge verbeurde dwangsommen in huidig geval kennelijk onredelijk 

is rekening gehouden met de uiteindelijke waarde van de hoofdveroordeling, 

waaraan de dwangsom gekoppeld werd; 

( 
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Er is een kennelijk onredelijk gebruik van de dwangsom, waardoor de bedoe

ling van de dwangsomrechter om een goede stimulans te geven tot spontane 

tenuitvoerlegging hier niet meer aan de orde is, gezien de gevorderde dwang

som hier buiten alle proporties is, hetgeen de redelijke stimulans tot een spon

tane tenuitvoerlegging overstijgt en verliest; 

Het gevorderde kan niet worden toegekend; 

Het hoger beroep dient afgewezen; 

De bestreden beschikking dient bevestigd; 

(Eiser) dient veroordeeld tot de kosten der beide aanleggen (. . .  )". 

( Grief 

1. Naar luid van artikel 149, § 1 van het Decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals van toepassing 
vóór de wijziging bij decreet van 4 juni 2003, thans artikel 6.1.41, §§ 1 en 3 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, zoals van toe
passing vóór de wijziging bij decreet van 11 mei 2012, beveelt de rechtbank, 
rechtdoende in stedenbouwzaken, ofwel de plaats in de vorige staat te herstel
len, ofwel bouwwerken of aanpassingswerken uit te voeren. De rechtbank. be
paalt voor de uitvoering van de herstelmaatregelen een termijn die tot de wijzi
ging bij decreet van 4 juni 2003 één jaar niet mocht overschrijden, en, na het 
verstrijken van deze termijn van uitvoering, op vordering van de stedenbouw
kundige inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen, een 
dwangsom per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregel. 

Deze dwangsom geldt overeenkomstig artikel 1385bis van het 
Gerechtelijk Wetboek als prikkel voor de veroordeelde om de veroordeling zo 
snel mogelijk uit te voeren. 

Blijkens artikel 1385 ter van het Gerechtelijk Wetboek kan de 
rechter de dwangsom hetziJ op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per 
tijdseenheid of per overtreding vaststellen. In de laatste twee gevallen kan de 
rechter eveneens een bedrag bepalen waarboven geen dwangsom meer ver
beurd wordt. 
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2. Blijkens artikel 152 van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening, thans artikel 6.1.45 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, brengt de overtreder de stedenbouwkundige in
specteur en het college van burgemeester en schepenen onmiddellijk, bij aan
getekende brief of bij afgifte tegen ontvangstbewijs, op de hoogte indien hij de 
opgelegde herstelmaatregel vrijwillig heeft uitgevoerd. Daarop wordt door de 
stedenbouwkundige inspecteur onmiddellijk en na controle ter plaatse een 
proces-verbaal van vaststelling opgemaakt. De stedenbouwkundige inspecteur 
zendt een afschrift van het proces-verbaal van vaststelling aan de gemeente 
en de overtreder. Behoudens bewijs van het tegendeel, geldt enkel het pro
ces-verbaal van vaststelling als bewijs van het herstel en van de datum van 
het herstel. 

Artikel 153 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organi- ( 
satie van de ruimtelijke ordening, zoals van toepassing vóór de wijziging bij 
decreet van 4 juni 2003, thans artikel 6.1.46 van de Vlaamse Codex Ruimtelij-
ke Ordening, bepaalt dat voor het geval dat de plaats niet binnen de door de 
rechtbank gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld, dat het strijdige 
gebruik niet binnen die termijn wordt gestaakt of dat de bouw- of aanpas
singswerken niet binnen deze termijn worden uitgevoerd, het vonnis van de 
rechter, vermeld in de artikelen 149 en 151, thans 6.1.41 en 6.1.43, bepaalt 
dat de stedenbouwkundige inspecteur, het college van burgemeester en 
schepenen en eventueel de burgerlijke partij, ambtshalve in de uitvoering er-
van kunnen voorzien. 

Uit diezelfde bepalingen volgt dat de overtreder, die in gebreke 
blijft zelf de veroordeling na te komen, alleszins verplicht is om alle uitvoe
ringskosten, verminderd met de opbrengst van de verkoop der materialen en 
voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een staat, opgesteld door de over
heid, vermeld in het tweede lid, of begroot en uitvoerbaar verklaard door de 
beslagrechter in de burgerlijke rechtbank. 

Uit voornoemde bepalingen volgt tevens dat de ambtshalve uit
voering voor de overheid een mogelijkheid, geen verplichting is. De uitvoering 
van de rechterlijke veroordeling door de veroordeelde is de regel. 

3. Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest dat 
verweerster bij arrest van 16 maart 2001 werd veroordeeld om de plaats te· 

( 
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herstellen in de vorige toestand en dit binnen een termijn van één jaar, te re
kenen van het in kracht van gewijsde gaan van dat arrest, waarna een dwang
som van 1.000 euro zou verbeuren. 

Uit de overwegingen van het bestreden arrest blijkt niet dat ver
weerster hieraan enig gevolg gaf. Zij beweerde integendeel dat zij in de on
mogelijkheid verkeerde om aan de haar opgelegde verplichtingen te voldoen 
bij gebrek aan financiële middelen. 

Een en ander impliceert dat de dwangsom verbeurde bij het ver
strijken van de termijn van één jaar, te rekenen vanaf het in kracht van gewijs
de treden van het arrest van 16 maart 2001, gewezen in strafzaken. 

( 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 verbeurde dwangsommen niet meer ter 
discussie kan staan. 

De dwangsom blijft bovendien verbeuren zolang de uitvoering van 
de veroordeling overeenkomstig artikel 152 van het decreet van 18 mei 1999, 
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, thans artikel 6.1.45 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, niet is vastgesteld en zolang het even
tueel door de dwangsomrechter overeenkomstig artikel 1385 ter van het Ge
rechtelijk Wetboek bepaalde maximum niet werd bereikt. 

4. De beslagrechter, aan wie overeenkomstig artikelen 1395, 1396 
en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek een executiegeschil wordt voorgelegd, 
kan enkel onderzoeken of aan de voorwaarden tot het verbeuren van de 
dwangsom is voldaan. 

De mogelijkheid om de dwangsom te herleiden of op te heffen 
komt daarentegen uitsluitend toe aan de dwangsomrechter, zoals overigens 
vastgesteld in het bestreden arrest. 

Artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt in
derdaad dat de rechter die een dwangsom heeft opgelegd, op vorderfng van 
de veroordeelde de dwangsom kan opheffen, de looptijd ervan opschorten ge-
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durende de door hem te bepalen termijn of de dwangsom verminderen ingeval 
van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de ver
oordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Voor zover de dwangsom 
verbeurd was voordat de onmogelijkheid intrad, kan de rechter haar niet op
heffen of verminderen. 

Uit deze bepaling volgt dat het niet aan de beslagrechter toekomt 
om aan de schuldeiser het recht op de verbeurde dwangsommen te ontzeg-

. gen, zulks op straffe van miskenning van voornoemde wetsbepaling evenals 
van de overeenkomstig artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek in kracht van 

gewijsde getreden beslissing, waarbij de hoofdveroordeling onder verbeurte 

van een dwangsom werd opgelegd. 

Uit voornoemde bepaling volgt voorts dat, zo verweerster zich in ( 
de onmogelijkheid bevond om gevolg te geven aan de veroordeling, het haar 

toekwam om bij toepassing van artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk 
Wetboek aan de dwangsomrechter een herleiding of opheffing van de dwang-
som te vragen. 

Een eventuele wanverhouding tussen het bedrag van de dwang
som en de waarde van de niet-uitgevoerde prestatie alleen zal evenwel geen 
aanleiding kunnen geven tot opheffing, vermindering of opschorting. 

5. Uiteraard mag een overheid, evenmin als een particulier, mis
bruik maken van haar rechten. 

Van rechtsmisbruik is er volgens de artikelen 1382 en 1383 van 

het Burgerlijk Wetboek evenwel slechts sprake wanneer een partij haar recht 
uitoefent op een wijze die kennelijk de grenzen van de normale uitoefening 
van dat recht door een voorzichtig en oplettend persoon te buiten gaat. 

Bovendien zal de uitoefening van een recht op een welbepaalde 
wijze niet noodzakelijk van bij de aanvang van rechtsmisbruik getuigen. 

Het komt derhalve aan de rechter toe na te gaan waarin de nor

male uitoefening van dat recht bestaat en deze tot haar normale proporties te 
herleiden of, indien deze normale uitoefening in de gegeven omstandigheden 
niet (meer) mogelijk is, de hierdoor berokkende schade, doch ook niet meer 

( 
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dan die schade, te herstellen, zonder dat daarbij evenwel het recht zelf kan 
worden verbeurd, zulks op straffe van miskenning van de verbindende kracht 
van de titel, waarin dat recht besloten ligt. 

6. Uit de hoger aangehaalde beschouwingen volgt dat de herstel
maatregel een maatregel is die in het algemeen belang wordt opgelegd, de 
uitvoering van de maatregel door de veroordeelde de regel is, reden waarom 
hieraan doorgaans een dwangsom wordt gekoppeld, teneinde de veroordeel
de ertoe te bewegen de veroordeling ook daadwerkelijk uit te voeren, de over
heid na het verstrijken van de hersteltermijn de mogelijkheid heeft om in geval 
van in gebreke blijven van de veroordeelde op zijn kosten ambtshalve in de 
uitvoering ervan te voorzien, zonder dat zulks evenwel een verplichting is, zij 
derhalve evenzeer het recht heeft om aan te. sturen op de uitvoering van de 

( veroordeling door de veroordeelde zelf en om de ingevolge het in gebreke blij
ven van de veroordeelde verbeurde dwangsommen in te vorderen, en de 
schuldenaar ten slotte de mogelijkheid heeft om zich in geval van tijdelijke of 
blijvende onmogelijkheid tot de dwangsomrechter te wenden met het verzoek 
om een herleiding of opheffing van de dwangsom te bevelen. 

( 

Een en ander impliceert dat eiser in de rechterlijke uitspraak van 
14 januari 2001, in de decretale bepalingen en in de dwangsomwet het recht 
putte om te opteren voor de uitvoering van de hoofdveroordeling door ver
weerster onder verbeurte van een dlJl{angsom eerder dan voor de ambtshalve 
uitvoering. 

Dat verweerster geen enkel gevolg zou geven aan de hoofdver
oordeling, doch de dwangsommen zou laten verbeuren zonder zelf ook maar 
iets te ondernemen, kon eiser op dat ogenblik niet anticiperen. 

Dat eiser· zich daaraan mocht verwachten wordt alleszins in het 
bestreden arrest niet vastgesteld. 

Daarbij komt dat de ingevorderde dwangsommen slechts na ver
loop van tijd en ingevolge het uitblijven van ieder initiatief van verweerster om 
de hoofdveroordeling uit te voeren, de fenomenale hoogte, waaraan het hof 
van beroep refereert om de wijze van uitvoering als onredelijk te bestempelen, 
konden bereiken. 
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10 � 
De verwijzing naar dat fenomenaal hoog bedrag kan derhalve 

geenszins het besluit verantwoorden dat eiser geen aanspraak kon maken op 

;: betaling van enige dwangsom. 

Besluit 

In zoverre het bestreden arrest beslist dat het gevorderde niet 

wordt toegekend, en dit voor de totaliteit, zulks gelet op het kennelijk onredelijk 

karakter van de fenomenaal hoge verbeurde dwangsommen, die de periode 
van 30 mei 2002 tot 25 december 2013 bestreken, rekening gehouden met de 

uiteindelijke waarde van de hoofdveroordeling waaraan de dwangsom gekop

peld werd, ontzegt het eiser op onwettige wijze het recht, vervat in de toepas

selijke decretale bepalingen, de dwangsomwet en het arrest van 16 maart 
2001, om te opteren voor de tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling door 

verweerster, en dit onder verbeurte van een dwangsom zolang de veroorde

ling niet werd nagekomen (schending van artikelen 28, 1385bis, 1385ter en 

1385quater van het Gerechtelijk Wetboek, 149, § 1, zoals van toepassing vóór 
de wijziging bij decreet van 4 juni 2003, 152 en 153 van het Decreet van 18 

mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 6.1.41, §§ 1 en . 
3, zoals van toepassing vóór de wijziging bij decreet van 11 mei 2012, 6.1.45 

en 6.1.46 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009), kon 
het niet wettig beslissen dat het enkele feit dat de verbeurde dwangsommen 

dergelijke proporties hadden aangenomen volstond om de invordering van ie

dere dwangsom als onredelijk te bestempelen, te meer daar de verbeurde 

dwangsommen niet onmiddellijk die "onredelijke" proporties hadden aange-
. nomen en de dwangsomrechter zelf geen bedrag had bepaald waarboven de 

dwangsom niet meer· zou verbeurd worden (schending van artikelen 1382 en 

1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1385bis en 1385ter van het Gerechtelijk 

Wetboek) en matigt het zich, als beslagrechter in hoger beroep, de bevoegd
heid van de dwangsomrechter om de dwangsom te verminderen of op te hef

fen aan (schending van artikelen 1385bis, 1385quater, 1385quinquies, 1395, 

1396 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek). 

TOELICHTING 

Uit de overwegingen van het bestreden arrest volgt dat het hof 
van beroep eiser het recht op invordering van iedere dwangsom heeft ontzegd 

omwille van het onredelijk karakter van de fenomenaal hoge verbeurde 

( 
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dwangsommen, die de periode van 30 mei 2002 tot 25 december 2013 be
streken. Daarbij heeft het kennelijk de hypothese van rechtsmisbruik weer
houden. 

In zoverre het aldus eiser het recht op invordering van de (totaliteit 
van de) dwangsommen ontzegt, is het bestreden arrest niet naar recht ver
antwoord. 

Immers, niet alleen heeft de stedenbouwkundige inspecteur geen 
enkele verplichting om (onmiddellijk) tot ambtshalve uitvoering over te gaan. 
Bovendien kan rechtsmisbruik nooit leiden tot het verbeuren van het recht 
(Cass. 16 december 1982, Arr.Cass. 1982-83, 5 18). 

( Naar de rechtspraak van Uw Hof bestaat rechtsmisbruik in de uit-

( 

oefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen van de normale 
uitoefening van dat recht door een voorzichtig en oplettend persoon te buiten 
gaat (Cass. 10 juni 2004, Arr.Cass. 2004, nr. 315; Cass. 9 maart 2009, 
Arr.Cass. 2009, nr. 182; Cass. 8 februari 2010, Arr.Cass. 2010, nr. 89; Cass. 1 

oktober 2010, Arr.Cass. 2010, 2385 ; Cass. 14 oktober 2010, Arr.Cass. 2010, 
2507; Cass. 17 januari 2011, Arr.Cass. 2011, 206; Cass. 7 oktober 2011, 
Arr.Cass. 2011, 2032). 

De sanctie van misbruik van recht bestaat in het opleggen van de 
normale uitoefening van het recht of, wanneer zulks niet mogelijk is, in herstel 
van de schade (Cass. 16 december 1982, Arr.Cass. 1982-83, 518; Cass. 11 
juni 1992, Arr.Cass. 1992, 965 ; Cass. 7 februari 1994, Arr.Cass. 1994, 146; 
Cass. 8 februari 2001, Pas. 2001, 244; Cass. 6 januari 2011, Arr.Cass. 2011; 
41). 

Er zal m.a.w. moeten worden nagegaan in welke mate de wijze 
van uitoefening van het recht de toestand van de andere partij verzwaart (vgl. 
Cass. 18 februari 1988, Arr.Cass. 1988, 790 en RW 1988-89, 1226). 

Bovendien is het niet omdat na verloop van tijd de verbeurde 
dwangsommen fenomenale proporties hebben aangenomen dat de (initiële) 
beslissing om de dwangsom te laten verbeuren en te innen op zich foutief 
was. 
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12 � 
Dat is het risico, waaraan de veroordeelde zich blootstelt, wan

neer hij geen gevolg geeft aan de hoofdveroordeling . 
... 

Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat de eventuele 
wanverhouding tussen het bedrag van de dwangsom en de waarde van de 
niet-uitgevoerde prestaties geen aanleiding kan geven tot opheffing, verminde
ring of opschorting, tenzij in de hypothese van onmogelijkheid tot uitvoering 
(cf. conclusie van ·toenmalig Advocaat-Generaal , zaak 

). 

De vaststelling van onmogelijkheid komt evenwel uitsluitend aan 
de dwangsomrechter toe. 

In casu komt de beslissing van het hof van beroep evenwel erop ( 
neer dat er in het geheel geen dwangsommen kunnen worden ingevorderd, 
ook niet voor het verleden, omdat zij op datum van het arrest, mede door het 
feit dat verweerster de hoofdveroordeling niet heeft uitgevoerd, dergelijke fe
nomenale proporties hebben aangenomen. 

De facto komt die beslissing derhalve neer op het verbeuren in 
hoofde van eiser van het recht op de dwangsommen, ook voor het verleden, 
toen die dwangsommen nog niet die proporties hadden aangenomen. 

Zodoende ontzegt het hof van beroep eiser de facto het recht, 
vervat in de toepasselijke decretale bepalingen, de dwangsomwet en het ar
rest van 21 januari 2001, om te opteren voor de tenuitvoerlegging van de 
hoofdveroordeling door verweerster, en dit onder verbeurte van een dwang
som zolang de veroordeling niet werd nagekomen en matigt het zich, als be
slagrechter in hoger beroeP., de bevoegdheid van de dwangsomrechter om de 
dwangsom te verminderen of op te heffen aan. 

Het hof van beroep beslist immers dat de dwangsommen niet 
meer verschuldigd zijn, ook al werd de hoofdveroordeling niet uitgevoerd door 
verweerster. 

( 

1 1 
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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. 

· 

Enig stuk dat bij de voorziening wordt gevoegd: 

Brussel, 19 februari 2015. 

' 

Een voor eensluidend afschrift van het arrest van 16 maart 2001, gewezen 
door het Hof van beroep te Antwe�pen, rechtdoende in correctionele zaken in 
hoger beroep. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Griffier, 




