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Het. HOF VAN BEROEP,~ houderid ta .ANlWERPEN" 
mële bis- kamer, recht doende In burgerlljke zaken.. heeft·vol
.gend. mnst gewezan: 

, In zab: 2007/AR/3294 

DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMSE 

GEWEST, bevoegd voor hetgrondgeblec:fvan de· provincie Urnbu,g, met 

dienslen·gevaStigd te 3500 Hasselt, K~lngJ.n. Astridlaan ~ bui 1, 

van .eerste aanleg te Hasseltop 29 6ktober·2001, aldaar geker:ld 

onder AR nr. 06/2362JA 

vertegenwoordigd door Mr. 

Tegen: 

" 
wonende te 

- vertegenwoordigd door Mr. 

advocaat te 

. a~te 

loco Mr. 

\ 
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Gezien het tussenarrest van deze kamer van 21 okt.ober~. waarbij 

drie preijudiéiële vragen werden gesteld aan het Benelux-Oerechtshof. 

Gezien· de gewijzigde samensteHing, wordt de zaak hernomen. 

Gezien het arT8St van het Benelux~f van 17 december 2009. 

1" 

'\/OORGAANDEN : 
·e11 vonnis; van de·rechtbank:van.eerste aan~ te Hasselt van ~6 februari· 

1999 werd de heer ·veroordeeld om tot de voll~ige 

sloping van een .houten vakantleverbMJf over te gaan, zi~de : ·in ·een 

landsdufppelijk waardevpl ~ 'gebied· een .grond· te hebben 

~ikt ·WXlf :het opr/èhten van een vaste conStructie, te. weten, een 

houten. woning van 10 meter .bij. 7 meier met .~ee .verdiepingen te· 

.hebben ~bouwd; zo.nder vt!JOf!Jfgasnde ·schriftelijke en ultdtukkell}ke 

vergunning van het· college .van burgemeester en Sc:hepen_en• er:i dit 

binnen .een termijn. vao één-jaar en: wenf het .coUege van burgemeester· 

·en schepenen of de gemachtigde ambtenaar, iAgeval het vonni$.~nlet ten· 

uitvoer werd gelegd, gemactitlgd daarin· ~P kosten van de heer 

1e \'OOrZl.en. De heer werd tevens- veroordeeld 

tot een dwangsom ·van 123i95 EUR per dag vertraging bij niet-uitYoertng 

van 'het vonnis. 

tn graad ·van hoger beroep bleef de beer bjj arrest van dit 

hof van 13 juni 200.1 veroordeeld tot de afbraak, doch werd de hem 

opgelegde dwangsom niet langer weathouden, .met da "°"1ende 

motivering : 

"Overwegende dat. de ~ amf!tenaar tewns een ·dwangsom 

vordert van 5 000 BEF/ëlag bi rflet uitvoering van het arrest blMen de 

gestelde temiUn. Ovetweg8nde ilat· de VOlderlng van de gemapfttJgde 

ambten'aar op dft punt niet wordt· .lnge.wllll(l($, nu Zliks In casu niet 
aangewezen Is. D 
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Aan. de hand ·van: de uiteenzetting van partijen en de neergelegde 

stukken overweegt het .Hof ·als vólgt.: 

Art. 1 .§ 1 van de Eenvormige wet be~ende. de dwangsom bepaalt dat 

de rechter op vordering van één van de partijen de wèderpartij kan 

veroordelen tot betaftng van een geldsom,. dwangs~m genaamd, voor 

'het geval aan de .hoofdveroordeling niet zou· worden voldaan, 

-onverminderd het recht· op sct:tadevergoeding, 'Indien daartoe gronden 

zijn. De dwangsom kan ook voor het eerst In verzet of lh Rc>ger berbep 

.worden geyorcle~. 

De dwangsom is een 1.ndi,rect executJemiddet .cfat dient :als .g·eldelijl<e 

prikkel tot nakQrrilng van de hoofdveroordetihg en zij kan. slechts 

accessoir .aan die hoOfd\teroordeling Y1orden· opgelegd;· Ook bij een. 

latere tQ.evoeglng van een dwangsom aan een eerder opgelegde 

veroordeling l)lijft de· dwangsom een accessorium van een 

hoofdveroordeling en -een prik~el· om die hoofdveroordeRng na te. leven. 

In· het .arrest van het Benelux Gerechtshof van 17 ctecember 2009 

.motiveert "het Hof. als volgt : "Het. accessoir karakter van. de .dWangsom 

.gaat niet v"1'foren door het enkele ·feit dat een ·andere rechter dan 

äregene die de hoofdVêroorde/li"/g. heeft uitgesproken. alsnog uitspraak 

doet over de vordering tot·op/egging van·een .clwangsom~·mits.hildit do@t 

binnen de arenzen beoaald door de rechf!*r d'ïe de .hpqfdverootdellna 

he@ft uïtgesprof<eo." 

Belangrijk is eveneens dat het Hof oordeelt : 

aDe beoordeling van de recJJter mag er niet toe leïden dat een 

dwangsom wordt opgelegd wanneer uit de. tiitspraak waarin de 

hoofdveroordeling is vervat,. blijkt dat de rechter die de 

hoofdveroordeling heeft uitgesproken; zpnder .voorbehoud en 

beredeneerd heeft uitgesloten. dat .aan zijn veroordeling een dwangsom 

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

dat .de band tussen de hoofdveroordeling en de eermedè gepaard 

gaande besllssin,g geen ctwangsom op te leggen zou worden verbroken. 
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Jnd/M de .rechtar ·di.. de ·hoofdveroordeDng hHft uitgNprolcen de 

vordering tot .oplegging van een ~ ~ ·voorbehoud en 
beredeneerd heft afgewezen 6" tegen. cf!è afwijzing geen -~ 

;s. aangtlV(Jfl!'d, moet hieruit het_getLO/g-getiolcken. Wordfln dat die.rechter 

oordee/j· dat die <JWangsom .rilèt .mag 'liOrrJen ~egd, ook rilet In de 

toekomst. Noch hijzelf noch een and9fe. ·rechter mogen /iierfegen 

opkomen. Het -~ overigens aan. hef recht van de drie BeneJUlC

"anden dat d9 mogell}kheden terug tfl kQmen wo gewezen ·rechterlijke 

. ·t1esJJSSingen.beper.kt:zljn. • 

Be_.,el~· :Gerechtshof, 17 december 200&. In de ~k A 200.813, 

Het Benelux•Gerechtshdf heeft ~rd;aeld dat een latere verooi'deUng 

tot betaUng ~n ~en dwangsom maar· mogeRJk IS, wanneer deze· 

uitspraak het gezag .van gewiisde van .een eerdere· uitspraak niet 

schel'ldt.. 

3. 

ttet Benelux-gerechtshof oordeelde dat ingeval de rechter die de 

·hootdveroordeling heeft. uitgesproken, zöhder· voorbeh®d en 

beredeneerd de.-oplegglng van.een dWangsom ultsltJit, noch lllj noch eeti 

"ahdere rechter 88f1 dWan.gsom alsnpg :kunnen opleggen. (Art; 1 §§1 en 

·~van de: eenvormige wet betreffende de dwangsom} Dit. belet. evenwel . 

niet dàt wanneer .krachtens .het n•nale .recht de. inhoucf van de 

.hoofdwroordefi.ng ;lngevQlge .. Qewfjzlgde· omstandigheden opnieuw aan 

·een rechter· kan worden vóorgetegd, de· recht$r In dij kader alsnog. ~n 

dwangsom ·of_gewfj7Jgcfe·dwangsom qn o~~ 

In casu is er: onbetwlstbèar sprake van ·een geWijzlgd&: omstanc:jlghe~ 

äie op het ogenblik van het eerst& armst ·niet gekend was, m.n. het 

g~~ d~ geï,,.,~e het rechtertiJk .beV.81 naast zJch zou' 

neerleggen. 
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Het Hof' stelt duidelijk dat de heer er In principe nog 
s~ toe gehouden· ia de uitvoering van de herstelmaatregel te 
ondergaan. In ·een In. kracht: van· geWij&de· ·gegaan arrest ~n-dlt H.of. werd 

het bouV,Vmlsdrtjf gesanctioneerd en het herstel. in de oorspronkelijke 

staat bevolen. Er werd door de. ~r. :geen enkele 

inspaMlng geleverd om de plaats. in ~ oorapronkeijke toestand te 

hersteUen. 

~· beoordeelde het Hof. In 2001 de vorderin~ van de 

stedenbouwlwl'ldig 'Inspecteur tot' het horan opleggen. van een 

dWangsom eenvcudig !ilS l")let aangewezen, precies omdat' er op dat 

·ogenblik geen redenen voorhanden waren om er aan. te twijfelen dat 

geînttmeerda niét tijdig -tol. het.opgelegde herstel zpu"overg~n. Het·ltof 

heeft alzc·op grond wn haar·discr:etlonake.bevoegdheid geoordeefd dat 

geen. dwangsom ciel'ld& opgelegd~ Het. Hof oor:deelde dat een 

dwangsom niet aan~n was. precies omdat nog niet bewezen· was 

dat niet vrijwlltlg· zou uitvoereri; Aan de betekerilng. van: 

het arrest van 2 augustUs 2004 werd door heer ge~ 

erikel gevolg gegeven. (stuk 2 dossler·van· cJe administratie) 

4. 

Het accessoir karakter van de dwangsom gaat .niet verloreo door het 

enkele· feit dat :een andem recllter dan· diegene die de ~fdveroordeling 

heeft uitgesprQken alsnog .uHspraak doet' over'.de -vordering ·tot oplegging: 

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

rechter: die·de hoofdveroordeling heeft uitgespr:oken. 

Het Hof bepaalt cfe nieuwe hersteltermijn op ;én Jaar na betekening van 

'huldig arrest en zegt voor recht dat bij gebreke aan. herstel binnen de 

gestelde tennljn. een dwangsonr zal 'M>r'den .opgelegd. zOals gevraagd rrr 

hujdlg geding. 

In het arrest wn dit Hof ·van ·13: Juni 2001 wordt ·m.b.t de vordering -van 

~e gemachtigde amb1enaar tot .betaling van een dwangsom als volgt 

oV8rwcgen : '!Ovetwegende· dat' de vordering .van ds gemachtigde 

~. 
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ambtenaar op dit punt Ij/et .wordt Ingewilligd, nu Zf!/ks m ·casu niet 

aangewezen I&" 

Het Hof .O()rdeett ~~·~·hieruit niet- het gevolg kan getrokken· worden 

.dat de fecbter·oordeelt..dat de dwangsom nret mag ·worden .opgelegd. De 

rechter die de h9()fdveroordellng heeft uitgesproken heeft de vorder.ing 

tot het opleggen van een dW.angsoin niet beredeneerd ·afgewezen .maar 
enkel geoordeeld dat het in deze· za'ak· niet aang~n ~. 

5. 
Het argL1ment ··van geintimeerde .dat· de admirilstratie misbruik .zolJ 

gemaakt liebben van haar discretionaire bevoegdheid' of zich schuld.ig 

zou hebben gemaakt aai:a ma~1;1ding.. wordt ·van de h~nd 

; gewezen .. Het Hof stelt·dat de veroordeelde er In: principe ~:gehouden 

is de .ultvoer.lng van. de· herstelmaatregel te ondergaan. Er is. geen 

schending van het vertrouwensbeginsel. of van. bet:loorlljk beStuur. De 

overheid kan ri.iet" ver.weten worden de indruk te hehben gewekt .dat een 

zonder ver.gunning: en tnstandgehouden verguniilhgsplichtig gebo.uw kan 

won;ien'. .behouden. H~idig· arrest doet geen abel.Ik aan het gepleegde 

bouwmisdrijf en aan het in. ·kracht van gewijsde gegaf1e. arrest van: :hèt 

· HOf .van bero~p te An.twerpen. waarin het oouwmlsdl)Jf g~nctioneerd: 

· werd en het·'herstel in qe oorspron'5elijke staat:wordt bevoler;i. 

Boyendjen g.U het hier in. cas.u om "" tweede yetbUjf., zijnde een 

vakantiewoning" Appellant behoudt nog ·~·de m~gelijkheid om zelf 

tot afbraak over te gaan. 

6. 

Overeenkomstig art 1017 Ger •. W. ·zijn de .gerechtskoste_n ten last• van 

de in :het ongeljjk· gestelde partij. 

Geïntim~e is gelet op de·gagron~held· van het liogerbe~p de in ·het 

ongelijk gestelde partij. 
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Het basisbedrag van de rectrtsplegl~lng zowel 'In eerste (\ 

aanleg als In hoger :beroep bedraagt overeenkomstig .het KB. van 

26.10.2001desom·van1 200·eu.R. 

Het Hof Ziet geen Alden om .van dft baSisbedrag. af te Wijken; Uit da 

VQOrgelegde stiJkken. :blUkt. dat ge.Tnti~eerde .naast zijn. p~ nocl:1 

een aanvullend penaloen heeft, zodat hij maandelijks ·1n 2009 een netto· 

Inkomen had van 1 584 EUR. Het Hóf heeft geen Inzage gekregen van 

het aanslagbiljet voor het. betrokken .Jaar, zodat .zij geen weet heeft van 

het juiSte lrnkomen. 

OM DEZE REDENEN 

liET"HOF. 

Recht doende op .tegenspraak; 

Gelet OJ> art 24 van· de wet van 15 juni 1'935; 

Ve.rklaart het hog~ beroep. ontvankel!Jk en deels gegrond en. opnieuw 

recht ~prekende; 

Herwr:mt het.bestr.eden vOciriis. en veroordeelt de heer tot. 

een ·dwangsom van 150 E~R/dag:voor zover de heer niet 

heeft"voldaa~ aan de herstelVordering. zijnde de afbraak van de houten 

·vakantiewoning gelegen te 

, met Inbegrip van afte nutsvoorzlenlrngen. 'binnen het jaar na de· 

betekening van huidig arrest 

Ver.wijst gè"intimeerde In de .gedingkosten· aan ·de zijde van· appellant 

begr:opl op : 

(dagvaarding) 

(rechtsplegingsvergoeding eerste.aanleg); 

(rechtsplegingsvargoeding hoger ~r:oep) 

.345,75 E!JR 

1200EUR 

1.20.Q EUR 
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Aldus gedaan eo ullgesproken In openbare terechtzHting van: \l . 
DRIE 14~1"TWEEDUIZEND EN ELF 

waar aen~zig war.en: 




