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Koplo - art 792 GerJW. 
Vrll van exp^Oiiiorecnt 
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Hot HOF VAN BEROEP, zfttlng houdend to ANTWERPEN, 
zesde bis kamer, recht doende In burgerlijke zaken, heeft vol- 
gend arrest gewezen:

In zake: 2007/AR/1793

DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS 

GEWEST, bevoegd voor de provincie Limburg, met dfensten gevestigd 

te 3500 Hasselt, Konlngln Astrldlaan 50/1

- appellant

- tegen het vonnls gewezen door de vljfde kamer van de 

Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren d.d. 24 mel 2007, 

aldaar gekend onder AR nr.: 05/1057/A

- vertegenwoordlgd door Mr. LEMACHE Christian, advocaat te 

3800 SINT-TRUIDEN, Tongersesteenweg 60 

(Ref.:00008571/CL)
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- vertegenwoordlgd door Mr. MOERMANS Koen loco Mr. 

KINDERMANS Gerald, advocaat t© 3870 Heers, Steenweg 161

(Ref.:04/08031-02^1-295501)

Gelet op de door do wet verelste processtukken In behoorDjke voim 

overgelegd, waaronder het eenslufdend afschriftvan het bestreden vonnis, 

op tegenspraak tussen partljan gewezsn op 24 mei 2007 door de N/ljfde 

Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanteg te Tongeren, waarvan geen 

akto van betokening word! voorgelegd, mi waartegen een naar vorm en 

termijn regebnatjg hoger beroep ward aangetekend WJ varzoekschrift 

neergelegd ter griffia van dlt Hof op 20 junl 2007;

Gelet op het tussenarrest uitgesproken door dlt Hof op 23 September 

2008;

Geiel op het arrest uitgesproken door het Benelux Gerechtshof op 17 

december2009;

Gehoord partijen tnluin mlddelen en conctusies;

1.1.- In het tussenarrest van 23 September 2008 warden het voorwerp van 

de vorderlng, de procedurele antecedenten en de feilefljke gegevens ter 

zake reeds uiteengezet Het Hof ven^st hiemaar. Daze utteenzettt'ig dlent 

hler tevens voor zovee! a!s nodig ale hemomen te worden beschouwd.

1.2.- Blj dlt tussenarrest heeft het Hof vastgesteld dat de beoordeflng 

van de vorderlng tot uitleggtng van arlrket 1385Ws Ger.W. noopt en dat 

die wetsbepaling in BelglS op 1 maart 1980 In working Is getreden, 

samen met de Benelux-overeenkomst houdende eenvormlge wet
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betreffende de dwangsom en de genoemde eenvormige wet, vervat In 

de bijlage van deze overeenkomst, ondartekend te's Gravenhage op 26 

november 1973 en goedgekeurd blj de wet van 31 Januarl 1980. Het Hof 

stett verder dat de rechtsregel die zowel In het genoemde artikel 1385Ws 

als In artikel 1, §§ 1 en 2, van de eenvormige wet Is besloten, een 

rechtsregel is die gemeen Is aan BelgiS, Luxemburg en Nederland In de 

zln van artik8t 1 van het Verdrag betreffende de Instefllng en het statuut 

van een Benelux-Gerechtshof. Gezfen de noodzakelijkheid van een 

besllssing over de ultleggfng van de rechtsregel bevat In het genoemde 

arlikei 1, stelt het Hof volgende preJucBcifile vragen aan het Benelux- 

Gerechtshof:

“1. Moet artikel 1, §§ 1 an 2, van de Eenvormige wet betreffende de 

dwangsom aides worden ultgelegd dat de hoofdveroordeHng en de 

veroordelmg tot totaling van een dwangsom In 66n en dezelfde 

uitspraak moeten worden vervat, dan wel dat het opleggen van een 

dwangsom ook In een latere uitspraak mogelijk is?

2. In zovene daze tweede mogelljkheid zou openstaan, moet artikel 1, 

§§ 1 en 2, van de Eenvormige wet betreffende de dwangsom aldus 

worden ultgelegd dat de latere uitspraak van dezelfde rechter als de

rechter die de hoofdveroordeHng heeft uilgesproken moet ultgaan, dan 

wel dat een andere rechter ingevolge de algemene
«*4 «ll»

bevoegdheidsregellng een dwangsom kan opleggen ter versterklng van 

een eerder door een andere rechter uitgesproken hoofdvaroordeling?

3. Moet artikel 1, §§ 1 en 2, van de Eenvormige wet betreffende de 

dwangsom aldus worden uitgelegd dat in gevat de rechter die de 

hoofdveroordeHng heeft uitgesproken een gevorderde dwangsom nlet 

zou opleggen, deze dwangsom ook nlet in een latere uitspraak kan 

worden opgelegd, dan wel dat deze mogelljkheid vopralsnog bestaat In 

geval van gewljzlgde omstandlgheden, zoals o.a. hi geval van 

aanhoudenda onwH van de veroordeelde partlj om een 

hoofdveroordeflng om lets te doen vrljwHIIg ult te voerenT

1.3.- Blj arrest uitgesproken op 17 december 2009 heeft het Benelux- 

Gerechtshof (zaak A 2008/2) deze prejudtafele vragen als vdgt 

beantwoord en voor recht verklaard:

1. Artikel 1, §§1 en 2, van da eenvormige wet betreffende de dwangsom 

moet aldus worden ultgelegd dat de hoofdveroordeHng en de
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vgroordellng tot betaling van eon dwangsom nfet noodzakelijk In een en 

dezettde uitspraak moeten worden vervat. Dedwangsom kan ook In een 

latere uitspraak worden opgelegcL

2. Artfke! 1, §§1 en 2, moot akfus worden ultgelegd dat een latere 

uitspraak over de dwangsom nlet noodzakelijk moot ultgaan van de 

rechterdie de hoofdveroordelfng heeftuftgespraken.

! 3. Artfkel 1, §§1 on 2, moet aides worden uitgelegd dat In geval de 

rechter die de hoofdveroordellng heeft urtgesproken, zander voorbehoud 

en beredeheerd de oplegglng van een dwangsom ultslult, noch hlj rtoch 

een andere rechter een dwangsom afsnog kurmen opleggen. Dit belet 

evenwel nlet dat wanneer krachtens het nationals recht de inhoud van 

de hoofdveroordeling tngevolge gewijzigde omstandigheden opnleuw

aan een rechter kan worden voorgelegd, de rechter In dit kader a/snog 

een dwangsom of gewijzigde dwangsom kan opleggen.

1.4.- In zljn syntheseconclusles nesrgeiegd op 5 januari 2011 werpt 

appellant vooreerst op dat geinttmeerden nog steeds, ondanks de zeer 

dukletijke sJgnalen die hen zijn gegeven (correctionele vervolging, 

veroordeling tot afbraak van een weekendverbfijt met kelder en garage in 

natuurgebled, de betokening van de uitspraken, de afwljzlng van de 

vorderingen in be We aanleggen door de Voorzltter zetelend in kort geding 

in hat kader van artlkei 164 DOR), de inbreuken in: stand houden. In deze 

werd bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen op 23 november 

1999 de vordering tot het opleggen van een dwangsom enkel op 

opportunfteftsgronden geweigerd. De z&nsnede “te dozen nlet aangewezen 

la" (arrest p. 7) duidt op het standpunt van het Hof op het ogenblik van het 

uitspreken van het arrest dat niet uitgesloten is dat gelnflmeerden tot een 

vrjjwflUg herstel binneh de verleende termijn zouden overgaan. Thans blljkt 
dat geTritimeerden, nlet alleen na het verstiijken van de termijn, doch ook 

na diverse Ingebrekesteillngen en bijkomend tljdsverloop, nog steeds nlet 

tot herstel. overgfngen. Vdgens appellant dlent de nlet-uttvoering van de 

vorlge uitspraak beschouwd ais een gewijzigde omstandlgheld, die 

grondslag bledt voor het uitspreken van een bevel onder dwangsom tot 

verrichten van de prestatie die In de vorige uitspraak werd bevolen. Uit het

gezag van gewijsde van het rechtefijk bevel vloeit voort dat de uitvoering 

van de opgelegde maatregel zonder meer noodzakelijk is en blljft In het 

belang van de goecte ruimtelljke ordenlng. De rechtspDcht tot uitvoering
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Implfceert bovendien dal de veroordeelde die tan maar nalaat zeif de 

beslissing ult te voeren, rich nlst op artlkel 0.1 EV.R.M. kan beroepen In 

zijn verweer tegen uftvoertngsdaden van de gemachtigde overhefd ua zijn 

eigen schukllg nalaten tan de veroordeelde Immers geen rechten putten 

ten aanzlen van het algemeen of partlcullerbslang, da! hat slachtoffer Is 

van daze nalatigheld. De omstandigheid dat aan appellant de mogelgkheid 

op een ambtshalve ultvoering ter beschflddng staat, dost geen enkele 

afore uk aan het voorgaande en FmpDceert geensdns een schendlng van 

het gezag van gewljsde van het arrest van 23 november 1999. De 

mogeDjkheid tot ambtshalve ultvoering kan de veroordaling tot de betaGng 

van een dwangsom, zljnde een bljkomend mlddel geenszlns In de weg 

stean. Door het verstrljken van het tljdsverloop sedert de veroordelfng op 

23 november 1999, door de procedure In verzet tegen het bevel tot 

staking, door de argumentatie die gel'ntlmeerden gebrulken 

(onbevoegdheld, niet-ontvankelijkheld, schendlng gezag van gewijsde, 

afwQzing dwangsom) tonen zij reeds aan niet vrijwiIRg te zidlen overgaan 

tot afbreak. De dwangsom most van aard zijn om de bouwovertreder te 

overtuigen zelf over te gaan tot herstel, om redan dat de verbeuring van 

dwangsommen dermate belangrijk is dat ergere vermogensaantastlng 

door de bouwovertreder gamed en wordt. Het kan dus nlet zijn dal een 

prino'pleel of te laag bsdrag aan dwangsom wordt bepaald: dit zou de

bouwinbreuk gewoon laten bestaan, terwljl de herstelmaatregel predes 

beoogt de Inbreuk en haar gevolgen tenfet te doen. Indfen het Hof in zou 

gaan op het argument van geintimeerden en vervolgens de dwangsom 

bepericen tot 10 maanden en tot een orrivang van 5 €, zou het Hof de 

stedenbouwkundlg Inspecteur er impHdet toe veroordelen toepassing te 

maken van zijn mogelijkheld om over te gaan tot ambtshalve ultvoering. 

Appellant besWt derhalve tot het gegrond verklaren van het hoger beroep, 

de afwijzing van het Incidenteel beroep als ongegrond, het gerond 

verklaren van de inttiSle vorderlng en cilenvolgens het zeggen voor recht 

dat aan de hersteivordering, begrepen In het arrest van het hof van beroep 

te Antwerpen, ttertde kamer, rechtdoende In correcttonele zaken d.d. 23 

november 1999, inzake nr. 161 P 98, In kracht van gewljsde getreden op 

24 oktober 2001, en als voIgt Wdsnde:

“beveelt het herstel van de ptaats door afbraak van het wederrechtelljk 

opgerichte weekendhuls blrmen de zes maanden vanaf het ogenbUk dat 

ondemavig arrest In kracht van gewljsde Is gegaan"
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een dwangsom zal gekoppeld worden van 125 euro per dag en dat deze 

dwangsomzal verbeuren vanaf betokening van. het tussen te komen arrest 

zonder maximum.

Appellant begroot het bed rag van de rechtsplegingsvergoeding In eerste 

aanleg op 364,41 EUR en In hoger beroep op 1.200,00 EUR.

1.5.- In hun synthesebesluiten neergelegd op 5 november 2010 steOen 

gefntlmeerden dat de oorspronkelijke hoofdveroordeJIng de dwangsom 

beredeneerd /zeer gemptlveerd heeft: afgewezen en op zeer ultdrukkelijke 

en nauwgezette wljze heeft geopperd, op welke manler, en welke manler 

all een, de hersteivordering ultgevperd meet worden, voor zover de 

veroordeelden de afbraak nlet spontaan zouden doen binnen de 

opgelegde termljn van zes maanden. De eerste rechter die de 

hoofdveroordeling heeft uitgesproken (bij arrest van het hof van beroep te 

Antwerpen) was op gemotiveerde en expficlete vyijze van oordeel dat het 

aan appellant, dan wel het college van burgemeester en schepenen, 

toekwam cm het herstel te de oorspronkelljke toestand van de pleats, te 

laten gebeuren In uitvoerlng van artikel 62 § 2 en dat redere andere dwang 

omirent dlt herstei nlet aan de orde Is. De oorspronkel^ke rechter die de 

hoofdveroordeling heeft uitgesproken was met andere woorden van 

menlng dat andere uitvoeringsmaatregelen dan de dwangsom meer 

gepast waren in deze casus en heeft appellant dan ook verwezen tot het 

nemen van die andere uitvoeringsmaatregelen en heeft daarom de 

dwangsom express!s verbis nlet opgelegd. De dwangsom kan dan ook in 

i prlncIpe nlet meer worden opgelegd. Het Benelux Gerechtshof houdt 

alleen dan het opleggen van de dwangsom alsnog voor mogefijk, wanneer 

de hoofdveroordeling later terug aangepast wordt Ingevolge gewijzigde 

omstandlgheden. Appellant vraagt de aanpasslng van de 

hoofdveroordeling helemaai nlet hflj vraagt alleen het implementeren van 

het accessor!um ervan: de dwangsom. Ge&itfrneerden zijn bovenden van 

oordeel dat gewijzigde omstandlgheden In casu alleen deze kurtnen zQn 

die nlet ten tljde van de debatten omtrent de hoofdveroordeling konderi 

worden voorzien, en dewelke derhalve de rechter de de hoofdveroordeling 

uitsprak, nlet ton voorzien bl] het afwljzen van de verdering tot het 

opleggen van een dwangsom en hij er dus niet op ton antidperen. Weteu 

de onwil van een procespartl] (de veroordeelden) werd te casu wel degelyk 

voorzien door het hof In 1999 en het hof hesft er zelfs op geanticipeerd
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door haar stappanplan tot herstel in de oorspronkelijk© stoat, wanneer de 

varoordeelden nlet vrfwiltig zouden atoreken, zeer nauwgezst uit te 

werken in haar '.dfeposltief. De rriet-uilvoering van de hoofdveroordellng kan 

Wjgevolg ntet tot een nieuwe omstarafigheld verwordsn. De gevraagcte 

dwangsom kan daitialve niet worden opgetegd hgevolge de uitspraak van 

het Benelux Gerechtshof brj vraag 3, iaatste Ikt GeTntimeerden vragen 

uiterst ondergeschikt om de dwangsom In de tijd te beparken tot een 

pertode van 10 maanden dan wel het bedrag van de dwangsom te 

bepalen op €5 per dag. Het kan ntet dat de genleter van een dwangsom, 

cfie zelf de mogelljkheld heeft om een etede te maken aan de overtrading 

waarop de dwangsom Is gesteid, onbeperkt zou kunnen genleten van een 

dwangsom door zelf te bfijven stflzitten. GeTntlmeerden besluiten derhatve 

In hoofdorde tot het ongegrond verkiaren van het hoger beroep en In de 

meest ondergeschikte ortie de beperklng van de dwangsom In de tijd tot 

10 maanden dan wel het bepalen van het bedrag van de dwangsom op 

6 EUR per dag. Zij begroten het bedrag van de rechtspleglngsvergoedlng
i •

zo in eerste aanleg alsin hoger beroep op 1.200,00 EUR.

Pagina 7 van IS

2.1.- Artlkel 1 van de Eenvormige wet van 26 november 1973 betreffende 

de dwangsom (B.S., 20februari 1980), opgenomen in artikel 1385b/s 

van het Gerechtelljk Wetboek, bepaatt:

"1. De rechter kan op vorderlng van 66n der partrjen de wederpartlj 

veroordelen tot totaling van een geldsom, dwangsom genaamd, vow 

het geval dat aan de hoofdveroordellng nlet wordt voldaan, 

onverminderd het recht op schadevergoedlng Men daartoe gronden 

zyn. Een dwangsom kan editor nlet worden opgetegd In geval van een 

veroordeffng tot totaling van een geldsom.

2. De dwangsom kan ook voor het eerst In verzet of In hoger beroep

worden gevorderd.

3. De dwangsom kan nlet worden verbeurd v66r de betokening van de

uitspraak waarbij zij Is vastgestekL

4. De rechter kan bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een 

zekere termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren."
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De dwangsom Is sen Indirect executlemiddel dat dient ats gektelQke 

prlkkel tot nakoming van de hoofdveroordeling en. kan slechts accessotr 

aan die hoofdverocrdeflng worden opgelegd.

Hlerurt voIgt niet noodzakelQk dat de reciter die de dwangsom oplegt dit 

alleen kan doen tegelijkart'jd met de hoofdveroordeling. Ook bij een 

latere tcevoeging van een dwangsom aan een eerder opgelegde 

veroordellng bUjft de dwangsom een accessorium van een 

hoofdveroordeling en een prlkkel om (fie hoofdveroordeling na te (even.

De rechter is niet verpllcht een dwangsom op te leggen. Of hij dat dost, 

wordt aan zl]n belaid overgelaten en zal afhangen van de 

omstandlgheden. Zo kan de rechter, Indlen hl| aanneemt dat de 

veroordeeide vrljwIHIg aan de rechterBJke ultspraak gevolg zal govern de 

vordering tot het opieggen van een dwangsom afwlfzen, ofwel zijn 

besUssing dienaangaande aanhouden.

Ook de elser kan goede redenen hebben nlet reeds dadelljk een 

dwangsom te vorderen of te vorderen dat hem voorbahoud word! 

verleend met betrekklrtg tot een later te vorderen dwangsom. Indian 

biljkt dat de veroordeeide niet vriJwilHg aan de ultspraak gevolg geeft of 

dat blj de tenuitvceriegglng moeilijkheden rljzen, kan een dwangsom In 

dat stadium nuttlg zfjn.

Het Benelux Gerecbtshof Is dan ook In zl|n. arrest van 17 december 2009 

van oordeel dat het aan de elsen van een goede rechtsbedefing 

beantwoordt de bepaling van de eenvormige wet op die wijze uH te 

leggen dat de mogelljkheld wordt geboden om een dwangsom in een 

latere ultspraak op te leggen.

De Eenvormige wet op de dwangsom bepaatt verder niet, In het geval 

de dwangsom In een latere ultspraak wordt opgelegd, welke rechter 

daartoe bevoegd ls. De Eenvormige wet bepaalt alleen welke rechter de 

dwangsom op vordering van de veroordeeide kan opheffen, de looped 

ervan opschorten gedurende de door de rechter te bepalen termljn of de 

dwangsom verminderen in geval van blljvende of tijdelijke, gehele of
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gedeeltelQke onmogeffkheid voor de veroordeelde om aan de 

hoofdveroordellng te voidoen.

Hierult zou kunnen worden afgeletd dat ook de beoordellng of In sen

later stadium een dwangsom aan een veroorctellng moet worden
• •

toegevoegd, bij voorkeur dlent te geschieden door de rechter die deze 

veroordefmg heeft uitgesproken.

Uit het antwoord op de eerste prejudlcISIe vraag kan nochtans niet 

worden afgeleid dat alleen de rechter die de hoofdveroordellng heeft 

uitgesproken in een later stadium nog een dwangsom kan opleggen. 

Een latere uitspraak over de dwangsom moet dan ook nlet noodzakelijk 

ultgaan van de rechter die de hoofdveroordellng heeft uitgesproken.

Het accessolr karakter van de dwangsom gaat nlet verloren door het 

enkele feit dat een andere rechter dan degene die de hoofdveroordellng 

heeft uitgesproken alsnog uitspraak doet over de vordering tot opleggihg 

van een dwangsom, mits hij dit doet binnen de grenzen bepaald door de 

rechter die de hoofdveroordellng heeft uitgesproken. Een latere 

uitspraak over de dwangsom moet bijgevoig niet noodzakelijk ultgaan 

van de rechter die de hoofdveroordeling heeft uitgesproken.

Uit het antwoord van het Benelux Gerechtshof op de twee eerste vragen 

voIgt dat in geval de rechter die de hoofdveroordeling heeft uitgesproken 

een gevorderde dwangsom nlet oplegt, hijzelf of een andere rechter die 

hiervoor bevoegd Is dlt nog later kan doen wanneer hem dit wordt 

gevraagd.

Of die rechter dit al dan niet doet wordt aan zqn beoordellng 

overgelaten. Die beoordeling mag nochtans er nlet toe leiden dat een 

dwangsom wordt opgelegd wanneer uft de uitspraak waarln de 

hoofdveroordeling is vervat, blijkt dat de rechter die de 
hoofdveroordeling heeft uitgesproken, zonder voorbehoud en 

beredeneerd heeft ultgesloten dat aan zljn veroordeling een dwangsom 

zou worden verbonden. Er anders over oordelen zou tot gevolg hebben 

dat de band tussen de hoofdveroordeling en de ermede gepaard gaande 

beslissing geen dwangsom op te leggen zou worden verbroken.
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Indian da rechter die da hoofdvaroordellng heeft ultgesproken de 

vordering tot oplegglng van een dwangsom zonder voorbehoud an 

beredeneerd heeft aJgewezen en tegen die afwijzing geen rechtemlddel 

is aangevoerd, moat hlerult hat gevolg getrokken worden dat cfle rechter 

oordeelt dat de dwangsom nlet mag worden opgelagd, ook nlet In de 

toekomst. Noch hljzelf noch een andere rechter mogen hlertegen 

opkomen.

i

Het Benelux Gerechtshof stall evenwel dat dft nlet mag beletten dat 

wanneer krachtens het nationals recht de Inhoud van de

hoofdveroordellng IngevoJge gewl|zlgde omstandigheden opnteuw aan 

een rechter kan worden voorgelegd, de rechter in dit kader alsnog een 

dwangsom of gewijzlgde dwangsom kan opieggen.

De toavoeglng van het Benelux Gerechtshof "dat fngeval de rechter die 

de hoofdveroordellng heeft ultgesproken, zonder voorbehoud en 

beredeneerd de oplegglng van een dwangsom ultslult, noch hlj, noch 

een andere rechter de dwangsom alsnog kunnen opieggen" suggereert 

dat wanneer de vordering tot een dwangsom onberedeneerd ward 

afgewezen, de vordering nadlen opnieuw kan worden ingesteld voor 

dezelfde of een aiders rechter (R. VERBEKE, ‘De relatieve autonomie 

van de vordering tot het bekomen van een dwangsom erkend: het elnde 

van een controverse’, (noot onder Beneluxhof nr. A 2008/2, 17 

december 2009 (Stedenbouwkundig Inspeoteur Vlaams Gewest / 

Lambert Wlnthagen en Marta Smink), htto^/www.courbeneluxhof.be/. 

conclusie advocaat-generaal J.-Fr. LECLERCQ, RABG 2010, afL 11, 

725, TROS-Nleuwsbrtef 2010 (weergave S. BOULLART), aft. 3, 8),

RABG2010, afl. It, (731-734), nr. 4 p. 734). "Beredeneerd" betekent In 

het gangbaar taalgebrulk "op redenering, verstandelljk overleg 

berustend" (VAN DALE, Greet Woordenboek van de Nederlandse Taal).

In casu heeft het Hof van beroep te Antwerpen, Tlende Kamer, dat de 

hoofdveroordellng tot herstel van de plaats door afbraak van het 

wederrechtelijk opgerlchte wsekendhuls blnnen de zes maanden vanaf 

het ogenblik dat het arrest In kracht van gewflsde is gegaan, Wj arrest 

van 2 december 1999 heeft ultgesproken de vordering tot het opieggen

http://www.courbeneluxhof.be/
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van een dwangsom afgewezen onder het enkel mollef dal het opteggen 

Warvan Te dozen plot aangewezen is".

Dergelijke afwijzing kan niet als “berecteneercf warden beschouwd, 

zcdat da vorderlng tot het opleggen van een dwangsom nog steeds na 

het arrest win 2 december 1989 op ontvankelljke wijze kon worden 

Ingests Id.

Ten overvtoede, in zoverre zou m'oeten worden aangenomen dat een 

ongemotiveerde of onvoldoandegemotlveerde besllssing of, zo men wll, 

een vonnls of arrest dat niet op redenertng en verstandelljk overleg 

berust nochtans gezag van gewijsde heeft In de betekenis van artikel 23 

Ger.W. (P. TAELMAN, Het gezag van gewijsde, een begrippenstudie, 

Antwerpen, Wuwer, 2001, nr. 21 p. 13-14:.het miskennen of schenden in 

de besfisslng van een wetsbepaBng of een procedurevoorschrift, zelfs 

wanneer de betrokken regel van openbare orde Is, staat aan het gezag 

van gewijsde van de ultspraak niet.in.de weg), dan nog moet in het llcht 

van het prefudicleel arrest van het Benelux Gerechtshof van 17 

december 2009 evenzeer worden. aangenomen dat het, in het geval In 

de eersite procedure een dwangsom reeds gevorderd werd (maar niet 

toegekend, of toegekend met een te laag bedrag of onaangepaste 

rhddp6fSmjr Toegelaterr'Br In eeh' latwe_ proc¥dure^'6pi^BuvT^h' 

dwangsom of een hogere dwangsom te vorderen in zoverre er sprake Is 

van gewijzigde omstandlgheden (K. WAGNER, ‘Dwangsom In latere 

procedure: controverse passend beSIndlgcf, (noot onder Beneluxhof nr. 

A 2008/3, 17 december 2009 (Stedenbouwkundig inspecteur Vlaams 

Gewest / Robert Van Baelen), Am6n. 2010 (weergave E. ORBAN DE 

XiVRV, E.), afl. 5, 244, htto^/www.courbeneluxhof.be/. condusle 

advocaat-generaal J.-Fr.. LECLERCQ, JLMB 2010, afl. 18. 834, RW

2010-11, afl. 20, 829, conciusle advocaat-generaal J.-Fr. LECLERCQ, 

TMR 2010, afl. 4, 473, noot P. LEFRANC, ‘Het Benelux-Gerechtshof 

sneit de gewestelljke stedenbouwkundige Inspecteur te hulp’, (TMR 

2010, afl. 4, 476-479)* TROS-Nleuwsbrtef 2010 (weergave S. 

BOULLART). afl, 3,10), RW2010-11, afl. 20, (836-842) p. 840-841).

Het fert dat appellant geconfronteerd wordt met kennefijk onwillige of 

zelfs kwaadwiltige wederpartijen, de het bevel tot herstel naast zlch

http://www.courbeneluxhof.be/


2007/AIV1793
Pagina 12 van. 15

028351 ’

\

neerleggen, is In casu nlet.atleen relevant maar ook beslissend en dient 

als een doorslaggevende gewljztgde omstandlgheld te worden 

faeschbuwd.

22.- Een overtreder kan, Inderdaad, tot een dwangsom worden 

veroordeeld, ook wanneer de overtieid over de mogeiilkheid beschikt om 

de gevoigen van een stedenbouwmtsdrijf van ambtswege te herstellen 

(Cass., 28april! 1987, R.W., 1987-88, koL 260; Cass., 5december 1989, 

An. Cass., 1989-90, 476, Pas., 1990, I, 423; Cass., lOmaart 1992, An.

Cass., 1991-92, 650; Cass., 7november 1995, An. Cass., 1995, 977, 

T.RO.S* 1996, 90, T.M.R, 1997, 109; Cass., 25 april 1996, T.RO.S., 

1996, 190). Het cumulatief opleggen van beide pressiemlddelen streeft 

naar een doelmatige afdwtnging van een veroordefing lot herstel van de

plaats to zijn oorspronkeiljke toestand (G.L BALLON, 'De dwangsom als 

presaiemlddBl fcri] deveroordelrng tot afbraak van onwettige bouwwerken', 

noot blj Antwerpen, 24deoember 1982, ft life, 1982-83, koL 2277; I. 

MOREAU-MARGREVE, 'L'astreinte', Ann. Fac. Dr. Ltege, 1982, 61-82).

Votgens de termen van artlkel 149, §1, taatste lid van het Decreet van 

18 mei 1999 houdende de organlsatie van de ruimteBJke ordening (B.S.,

8 juni 1999) is de rechter, naast de machtigtog tot ambtshalve herstel, er 

zelfs toe gehouden. de betallng van de dwangsom te bevelen, Indian die 

door het - college van burgemaester en schepenen of de 

stedertbouwkundlge Inspecteur op regelmatlge wijze. wordt gevorderd (S. 

DE TAEYE, 'De herstelplicht en do dwangsomvordering to de

monumenten- en ru!mtel|keordenlhgsregeIge^ng', T.RO.S., 2000, nr. 18,
• •

p. 57, nr. 20.). De overheid heeft Immera een rechtmetig beiang om de 

nakomlng van de vordertog tot herstel zoveel mogelljk door de beklaagde 

zelf te verzekeren (Cass., 28 april 1987, R W., 1987-88, kol. 260).
V

Het behoort In de eerste plaats aan de overtreder zelf om tot herstel in de 

vorlge toestand over te gaan. De toelattog aan de gemachtigde ambtenaar 

om blj stilzftten van de beldaagden tot atbraak over te gaan Is slechts 

subsldiair en houdt een drukkinganfddel to om de bekiaagden te 

overtuigen zelf de hen opgetegde verpUchtingen na te kornen.

In de grote meerderheid van de gevaHen zal het verbeuren en effectief 

Invorderen van de dwangsom dan ook volstaan om de veroordeolde ertoe
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te brengen zelf het herstel lilt te voerea Vaak zal daarbij een fangere 

tljctepanne notfig z§n om de overtreder tot het uftvoeren van de

herstelmaatregel aan te zetten. Bij het aanwenden van de dwangsom ads

drukktngsmlddel zal het Immers dlkwljts het cumuterende effect by het

verbeuren van de dwangsom zijn dat de oveitreder tot de uitvoering van 

de herstelmaatregel zal aanzetten. De dwangsom Is een dwangmaatregel 

die bekfljft. De overtreder zal zich niet gauw aan de last van de

dwangsomverbeuring kunnen onttrekken (S. DE TAEYE, *De dwangsom 

we gens stedenbouwmisdrljf: een maatregel die beklljff, (noot onder 

Antwerpen, 16 oktober 2001, AJ.T., 2001-02, 521), AJ.T., 2001-02, 524- 

526).

«

De uitbefening van het recht tot het vorderen van een dwangsom door (to 

overheld kan dan ook geen rechtsmisbruik ultmaken. De 

herstelverplichttog rust op geintlmeerden en op hen alleen. Gp appellant 

rust desbetreffertd geen enkele verpfichting. Appellant beschikt slechts 

over de mogelijkheid om by in gebreke biijven van de overtreder, zelf tot 

herstel In de vorige staat te laten overgaan. Het behoort echter nlet tot de 

essentiSle taak van de overheid tot gedwongen uitvoering te laten 

overgaan van gerechtelljke beslfeslngen, wanneer die uitvoering ervan op 
de burger rust. De dwangsom Is slechts een bljkomend mlddel om de 

schuldenaar van een verplichting lets te doen aan te zettehditfe dden, op 

straffe vanbelangrijke bedragen te moeten betalen.

Artikel l385terGer. W. bepaalt dat de rechter de dwangsom hetzij op een 

bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheld of per overtrading 

kan vaststeilen. In de laatste twee gevallen kan de rechter eveneens 

een bedrag bepalen waarboven geen dwangsom meer verbsurd wordt.

De beperking van het verbeuren van de dwangsom tot een bepaald 
bedrag is een facuitatieve mogelijkheid, die zeker geen verplichtlng kan 

uitmaken warineer het sarictioherend karaker ervan to het gedrang zou 

kunnen komen en tot gevolg zou kunnen hebben dat de dwangsom als 

drukkingmiddel leper effect zou verljezen.

In. casu komt het niet opportuun voor om het door appellant gevorderd 

bedrag te beperken noch om. gezlen de aanhoudende onwU van
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geMmeerden, een bad rag te bepalen waarboven geen dwangsom 

meer varbeurd wordt

Er diem aan geMimeerden wel een laatste termijn van zes maanden te 

worden toegestaan om hen vooraisnog de mogetljkheid te bieden de 

hoofdveroordeHng vrijwlfllg ult te voeren.

Het hoger beroep Is dan ook zoals hlerna bepaald gegrond.

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

Getet op artlkel 24 van de wet van 15 Jurd 1935;

Recht doende op tegenspraak,

Hel tuesenarrest van 23 September 2008 verder ultwerkend;
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Verklaart het hoger beroep zoals htema bepaald gegrond en het 

Inddenteel beroep ongegrond;

Doet het bestreden vortnis tenlet, en opnieuw recht doende,

Verklaart de oorspronkelijke vordering ontvankelfjk en In de hierna 

bepaalde mate gegrond;

Zegt voor recht dat aan de herstelvorderlng, bagrepen In het arrest van het 

hot van beroep te Antwerpen, tiende kamer, rechtdoende In correctionele 

zaken d,d. 23 november 1999, inzake nr. 181 P 98, In kracht van gewijsde 

getredenop24oktobar200t, en als voIgt lukJende:

"bavee/t het herstel van de plaats door afbraak van het wederrechtelljk 

opgerlchte weekendhuis bfrtnen de zes maanden vanat het ogenblik dat 

onderhavig arrest In kracht van gewijsde Is gegaan" 

een dwangsom gekoppeld wordt van 125,00 EUR per dag vertraging In de 
ultvoering van voormeld bevel en dat daze dwangsom zal verbeuren na 

verloop van een termijn van zes maanden vanaf betokening van dlt arrest;
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Veroordeeft gsTntimeerdan tot de kosten van be We aanleggen, begroot 

aan de zQde van a^saUant op:

- kosten van dagvaarding en rolstelling

• rechtsp legin gsve rgoeding eerste aanleg

- rechtsplegingsvergoeding hoger beroep

355,97 EUR 

364,41 EUR 

1.200,00 EUR

wgst het anders of meergevorderde ais ongegrond erf;

Aldus gedaanen uttgesproken In openbare terechtzittlng van

ZES SEPTEMBER TWEEDUfZEND EN ELF

Waar aanwezlg waren:

S. BERNEMAN 

F. HSIN1

F. HSINI

Alleenzetelend raadsheer 

Griffler




