
Kopie
art. 792 Ger. W.
Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

Repertorium nummer 

2018/ bb .l.f 

Datum van uitspraak 

10 september 2018 

Rolnummer 

2017/AR/1554 

D 
Niet aan te bieden aan de 

ontvanger 

Eindarrest 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

Uitgifte 
---

Uitgereikt aan 

op 
€ 
BUR 

Uitgereikt aan 

op 
€ 
BUR 

Hof van beroep 

Antwerpen 

Arrest 

kamer B4 

burgerlijke zaken 

--�--.-- -----
Uitgereikt aan 

op 

€ 
BUR 

r-- COVER 01-00001224151-0001-0011-01-01-1"1 

11111111111111 1 11111111111111111111111 11111111111 _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2017/AR/1554- p. 2 

wonende te 

appellant, 

vertegenwoordigd door Mr. VAN HEUVEN Dirk, advocaat te 2600 BERCHEM (ANTWERPEN), 

Cogels Osylei 61 

tegen de beschikking van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 

van 15 mei 2017, aldaar gekend onder rolnummer 16/4238/A 

tegen 

1. VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister bevoegd voor onroerend 

erfgoed, voor wie optreedt de Administrateur-Generaal van het Agentschap Onroerend 

erfgoed, met kantoor te 1000 BRUSSEL, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88/5, 

geïntimeerde, 

vertegenwoordigd door Mr. DE ROOVER P. loco Mr. BRONDERS Bart, advocaat te 8400 

OOSTENDE, Archimedesstraat 7 

2. advocaat te 

hoedanigheid van vereffenaar over 

geïntimeerde, 

in persoon aanwezig 

3. 

geïntimeerde, 

4. 

geïntimeerde, 

met ondernemingsnummer 

wonende te 

met zetel te 

met ondernemingsnummer 

, in zijn 

, met zetel te 

beiden vertegenwoordigd door Mr. BAUWENS loco Mr. LIPS Koenraad, advocaat te 9000 

GENT, Begijnhoflaan 460 
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De door de wet vereiste processtukken zijn in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder de 

bestreden beschikking van de beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 

afdeling Antwerpen van 15.5.2017, volgens verklaring van partijen niet betekend, het 

verzoekschrift ter griffie neergelegd op 18.8.2017, waarmee hoger beroep werd ingesteld en 

de syntheseconclusies voor partijen. 

De zaak werd op de terechtzitting van 25.6.2018 op tegenspraak behandeld en in beraad 

genomen. 

Het hof verwijst naar de artikelen 780, 744 en 748 bis Ger.W. en slaat acht op de 

vorderingen en excepties zoals ze in het beschikkend gedeelte van de laatste conclusies voor 

partijen werden geformuleerd en gehandhaafd. 

1. 

Aan werd bij arrest van 23.3.2001 van de lOde kamer van het hof van 

beroep te Gent, dat het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brugge van 7.3.2000 

hervormde, bevolen om 'over te gaan tot het uitvoeren van hoogdringende 

instandhoudingswerken omschreven in het arrest binnen een termijn van twee maanden 

vanaf heden en over te gaan tot het herstel van het monument gelegen te 

en in de toestand zoals het zich bevond op het tijdstip 

dat het bij Besluit van de Vlaamse Executieve van 15 december 1982 als monument werd 

beschermd binnen een termijn van 18 maanden vanaf heden. Zegt voor recht dat op 

vordering van het Openbaar Ministerie een dwangsom zal verbeuren van 

5.000 fr. per dag vertraging in de nakoming van elk van deze beide categorieën van bevolen 

herstelmaatregelen "" '. 

Dit arrest werd aan dhr. betekend op 31.7.2003. Vervolgens werden tal van 

betalingsbevelen betekend, waaraan correct gevolg werd gegeven door betaling van de met 

die exploten ingevorderde dwangsommen. 

Na enkele jaren wenste dhr. de dwangsommen niet langer te betalen. 

2. 

Na een reeks verjaring stuitende bevelen, werd dan op 29.7.2016 een bevel "voorafgaand 

onroerend beslag" betekend tot betaling van 153.821,95 EUR aan tot dan onbetaald 

gebleven dwangsommen. Vermeerderd met de aankleve kwam het bedrag waarvoor het 

betalingsbevel werd betekend op 157.756,35 EUR. Het aangekondigde uitvoerend beslag 

had betrekking op de onroerende goederen van dhr. in de te 
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(appartement en aanhorigheden in domein ) en te (bosperceel 

met een oppervlakte van 5133m2). 

3. 

Tegen dit bevel werd op 10.8.2016 verzet ingesteld door dhr. . Hij vorderde dat voor 

recht zou worden gezegd dat er geen uitvoerbare titel voorligt bij gebrek aan correcte 

betekening van het dwangsomarrest, en dat er, sinds de verkoop van het onroerend goed 

waarop de herstelveroordeling van toepassing was, aan de de 

door hem geen dwangsommen meer 

verschuldigd zijn. Hij vroeg verder dat de beschikking gemeen zou worden verklaard aan de 

de aan notaris en aan de burgerlijke 

vennootschap met de rechtsvorm van een BVBA 

4. 

Bij de bestreden beschikking van 15.5.2017 werd de vordering/het verzet ontvankelijk doch 

ongegrond verklaard. De beschikking werd gemeen verklaard aan de 

de aan notaris en aan de burgerlijke vennootschap met de 

rechtsvorm van een BVBA 

Dhr. werd veroordeeld tot de kosten, telkens begroot op een 

rechtsplegingsvergoeding van 1.440,- EUR voor de wederpartijen. 

5. 

Tegen deze beschikking werd beperkt hoger beroep ingesteld bij verzoekschrift, ter griffie 

neergelegd op 18.8.2017. 

Dhr. vordert de hervorming van de bestreden beschikking door opnieuw recht doend 

te zeggen voor recht dat geen uitvoerbare titel voorligt bij gebrek aan correcte betekening 

van de dwangsomtitel. Hij streeft de nietigverklaring na van "alle opvolgende bevelen tot 

betaling alsmede het bevel tot voorafgaand onroerend beslag van 29 juni 2016" (sic). Hij 

vordert verder dat het Vlaams Gewest het recht zou worden ontzegd om uitvoerend beslag 

te lee:e:en oo ziin onroerende goederen aan de 

1 en te (bosperceel ). 

Hij vordert de veroordeling van het Vlaams Gewest tot de kosten, en de gemeenverklaring 

van het arrest aan de overige partijen. 
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6. 

Het Vlaams Gewest concludeert tot de onontvankeliikheid en minstens de ongegrondheid 

van het hoger beroep, met veroordeling van dhr. tot de kosten, waarbij het aanspraak 

maakt op een rechtsplegingsvergoeding hoger beroep van 1.440,- EUR. 

7. 

De (vereffenaar van de) 

van het hoger beroep, met veroordeling van dhr. 

concludeert tot ongegrondheid 

tot de kosten. Verder vraagt hij de 

afwijzing van de vordering in gemeenverklaring van het arrest. Hij maakt aanspraak op een 

rechtsplegingsvergoeding hoger beroep van 1.440,- EUR. 

8. 

De overige partijen gedragen zich naar de wijsheid van het hof. Ze maken aanspraak op een 

rechtsplegingsvergoeding hoger beroep van 1.440,- EUR. 

9. 

Het hoger beroep werd tijdig ingesteld en het verzoekschrift hoger beroep is regelmatig naar 

de vorm. 

Het belang van appellant bij zijn hoger beroep volgt uit de afwijzing van zijn vordering door 

de eerste rechter. 

De toelaatbaarheid/ ontvankelijkheid van het hoger beroep wordt door het Vlaams Gewest 

betwist, doch niet op inhoudelijk gefundeerde wijze. Het loutere gegeven dat een eis in 

hoger beroep ook wordt uitgebreid, leidt niet tot de ontoelaatbaarheid van het hoger 

beroep. 

Bijgevolg wordt het hoger beroep toelaatbaar verklaard. 

10. 

De vordering zoals ze in laatste conclusie door dhr. werd gesteld is toelaatbaar, ook in 

zoverre zij betrekking heeft op het perceel bosgrond. De inleidende akte, betekend op 

10.8.2016, was erop gericht dat gezegd zou worden voor recht dat geen uitvoerbare titel 

voorligt en dat geen dwangsommen verschuldigd zijn, zodat er ook geen uitvoerend beslag 

voor gelegd kan worden. In deze eis was ook minstens impliciet de vordering vervat waarbij 

iedere tenuitvoerlegging op basis van die dwangsomtitel werd bestreden, ook in zoverre het 

aangekondigde uitvoerend beslag betrekking had op het perceel bosgrond. 
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11. 

Het hof benadrukt dat het in casu een beperkt hoger beroep betreft. De enige grief die in 

laatste conclusie werd gehandhaafd heeft betrekking op de beweerde gebrekkige 

betekening van de dwangsomtitel, uitgaande van een instantie die daartoe niet bevoegd zou 

geweest zijn. Volgens dhr. kan "enkel de gemachtigde ambtenaar onroerend erfgoed, 

in eigen hoedanigheid met impliciete rechtspersoonlijkheid, ( ".) overgaan tot betekening en 

uitvoering van een dwangsomuitspraak. 

Het argument dat hij ingevolge de verkoop van het onroerend goed dat aanleiding gaf tot de 

dwangsomveroordeling niet langer de dwangsomschuldenaar zou zijn in de 

rechtsverhouding tot de dwangsomschuldeiser, werd in deze beroepsprocedure niet 

gehandhaafd, zodat hier niet verder op wordt ingegaan. 

12. 

De dwangsomtitel op basis waarvan de thans door dhr. aangevochten 

tenuitvoerlegging geschiedt is het arrest van het hof van beroep te Gent van 23.3.2001. 

Het herstel dat bij dat arrest werd bevolen diende uiterlijk op 23.9.2002 gebeurd te zijn. Dat 

dit herstel niet heeft plaatsgevonden wordt op zich niet betwist en blijkt hoe dan ook perfect 

uit het dossier. 

Op 31.7.2003 heeft "het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister 

bevoegd voor Monumenten en Landschappen, voor wie optreedt de gemachtigde ambtenaar 

van de afdeling Monumenten en Landschappen" dit arrest, samen met het vonnis van de 

rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 7.3.2000 laten betekenen aan dhr. 

Er werden vervolgens talrijke bevelen tot betaling van de dwangsommen betekend, en dhr. 

heeft uiteindelijk alle dwangsommen die betrekking hadden op een periode tot 

11.3.2009 betaald. De verschuldigd heid van die dwangsommen staat thans niet ter discussie. 

N.a.v. de verkoop van het onroerend goed te 

notariële akte van 19.1.2007 meende dhr. 

bij onderhandse akte van 20.9.2006 en 

niet verder als dwangsomschuldenaar te 

kunnen worden aangemerkt voor de door hem nog niet betaalde dwangsommen. Hij nam 

het initiatief tot een procedure op grond van art. 1385 quinquies Ger.W. en bij arrest van het 

hof van beroep te Gent van 9.2.2012 werd die vordering definitief afgewezen. 

De huidige betwisting heeft betrekking op een beperkte periode waarvoor de 

dwangsommen worden gevorderd, nl. voor de periode van 12.3.2009 tot en met 11.7.2012, 
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gelet op een regularisatiebelofte die dhr. gedaan had kort nadat een PV was opgesteld 

waarin de verregaande staat van verwaarlozing van het pand was geacteerd. 

Eerste geïntimeerde bleef intussen zorg dragen voor de betekening van verjaring stuitende 

bevelen voor de dwangsommen die zij in de voornoemde periode verbeurd achtte. 

13. 

Het huidige verzet is gericht tegen het bevel voorafgaand aan onroerend beslag dat 

betekend werd op 29. 7.2016. Het enige middel dat dhr. thans in deze 

beroepsprocedure handhaaft, is zijn bewering dat enkel de gemachtigde ambtenaar 

onroerend erfgoed, in eigen hoedanigheid met impliciete rechtspersoonlijkheid, zou kunnen 

overgaan tot betekening en uitvoering van een dwangsomuitspraak. 

Hij meent dus dat die betekening niet kon gebeuren door "het Vlaams Gewest, 

vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister bevoegd voor onroerend erfgoed, voor wie 

optreedt de administrateur-generaal van het agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, 

Woonbeleid en Onroerend erfgoed", respectievelijk door "het Vlaams Gewest, 

vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister bevoegd voor Monumenten en Landschappen, 

voor wie optreedt de gemachtigde ambtenaar van de afdeling Monumenten en 

Landschappen". 

De argumentatie van dhr. , die er zelf in zijn akte van verzet van uitging dat de 

Gemachtigd Ambtenaar Onroerend Erfgoed van het Vlaams Gewest tot inning van de 

dwangsommen kon overgaan en de geldigheid van eerdere betekeningen voordien nooit 

had betwist, kan om de redenen hieronder uiteengezet niet gevolgd worden. 

14. 

Vooreerst wordt opgemerkt dat dhr. in deze procedure het ambt van de Gewestelijke 

Stedenbouwkundig Inspecteur, die nochtans geen uitstaans heeft met deze zaak, meermaals 

ten onrechte vereenzelvigt met dat van de Gemachtigde Ambtenaar Onroerend Erfgoed. 

Art. 15§1 van het Decreet van 3.3.1976 tot bescherming van monumenten en stads-en 

dorpsgezichten bepaalt het volgende: 'Onverminderd de straf en de eventuele 

schadeloosstelling, beveelt de rechtbank, op vordering van de door de Vlaamse Regering 

aangewezen ambtenaren, de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen'. 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 10.11.2005 werd overgegaan tot de oprichting 

binnen het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 
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(RWO) van een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie 

RWO, dat onder meer tot doel heeft de handhavingsmaatregelen bedoeld in hoofdstuk V 

van het Decreet van 3.3.1976 te doen toepassen (en overigens ook de 

handhavingsmaatregelen bedoeld in titel V van het Decreet van 18.5.1999 houdende de 

organisatie van de ruimtelijke ordening). 

Overeenkomstig art. 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10.10.2003 tot regeling 

van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern 

verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse Overheid berust de bevoegdheid om de 

beslissingen te nemen betreffende het voeren van de rechtsgedingen als eiser, verweerder 

of tussenkomende partij voor de hoven en rechtbanken, de administratieve rechtscolleges 

en het Rekenhof, met uitzondering van de rechtsgedingen voor het Arbitragehof (thans 

Grondwettelijk Hof) bij het hoofd van het agentschap. Art. 19 bepaalt: '§1 Met het oog op 

een efficiënte en resultaat gerichte interne organisatie kan het hoofd van het agentschap een 

deel van de gedelegeerde aangelegenheden verder subdelegeren aan personeelsleden van 

het intern verzelfstandigd agentschap die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het 

meest functionerende niveau. 

§2 Met betrekking tot de mogelijkheid om gedelegeerde aangelegenheden te subdelegeren 

kan in beperkingen worden voorzien, door middel van de in artikel 22§2, 1 ° tot en met 5°, 

bedoelde besluiten en beheersovereenkomst.' 

Overeenkomstig art. 20 worden de subdelegaties vastgelegd in een besluit van het hoofd 

van het agentschap en wordt het besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Bij besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Inspectie RWO van 

26.10.2006 houdende aanwijzing van de stedenbouwkundige inspecteurs en de gemachtigde 

ambtenaren inzake onroerend erfgoed werden de ambtenaren aangewezen die gemachtigd 

werden gerechtelijke herstelmaatregelen te vorderen en uit te voeren met toepassing van 

artikel 15 van het Decreet van 3.3.1976 tot bescherming van monumenten en stads-en 

dorpsgezichten, artikel 37 van het Decreet van 30.6.1993 houdende bescherming van het 

archeologisch patrimonium en artikel 42 van het decreet van 16.4.1996 betreffende de 

landschapszorg. 

Door te bepalen dat het hoofd van het agentschap Inspectie RWO herstelmaatregelen kan 

vorderen en dat het zijn taken kan subdelegeren, heeft de decreetgever aldus aan de 

gemachtigde ambtenaar inzake onroerend erfgoed de bevoegdheid toegekend om in de 

aangelegenheid van de monumentenzorg zelf in rechte te treden. 
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De Gewestelijke Stedenbouwkundig Inspecteur kan zoals hoger overwogen echter geenszins 

worden gelijk gesteld met de Gemachtigde Ambtenaar Onroerend Erfgoed aan wie de 

voornoemde bevoegdheid toekomt, zodat de verwijzingen naar de regelgeving m.b.t. de 

bevoegdheden van de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur in casu irrelevant zijn. 

15. 

De vraag welke dienst van het Vlaams Gewest de uitgifte van het arrest gelicht heeft is 

irrelevant ter bepaling van de vraag of het arrest en de latere betalingsbevelen geldig 

betekend werden. 

16. 

Dhr. houdt voor dat het Vlaams Gewest "niet in de plaats van de Minister of zijn 

gemachtigde" kon optreden. Het spreekt echter voor zich dat de Minister of zijn 

gemachtigde bij de betekening van een betalingsbevel hoe dan ook optreden als orgaan van 

het Vlaams Gewest. 

De akte van betekening van het dwangsomarrest, die plaatsvond op 31.7.2003 vermeldde: 

'Op verzoek van: Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse minister bevoegd 

voor Monumenten en Landschappen, voor wie optreedt de gemachtigde ambtenaar van de 

afdeling Monumenten en Landschappen van wie de kantoren gevestigd zijn te Koning Albert 

//-laan 19, bus 3, te 1210 Brussel.' 

Die formulering werd aangehouden, evenwel rekening houdend met aanpassing aan de 

gewijzigde bevoegdheden van de administraties door de jaren heen, in alle navolgende 

betekeningen. 

Het bevel voorafgaand aan onroerend beslag van 29.7.2016 ging uit van 'Het Vlaamse 

Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, voor 

wie optreedt de administrateur-generaal van het agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, 

Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van wie de kantoren gevestigd te B-1210 Brussel, Koning 

Albert //-laan 19 bus 22'. 

Het gegeven dat de Gemachtigde Ambtenaar Onroerend Erfgoed of de gemachtigde 

administrateur-generaal van het agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening zelfstandig kon 

opereren neemt niet weg dat deze optrad voor het Vlaamse Gewest en dit ook aldus 

kenbaar mocht maken zoals dat in concreto werd aangegeven. De binnen zijn decretale 

opdracht optredende met uitoefening van overheidsgezag belaste ambtenaar werd op 

afdoende wijze en overeenkomstig de organisatie en bevoegdheden van het Vlaams Gewest 
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en van de daarbinnen opererende inspectiedienst geïdentificeerd wat functie, bestuur en 

adres betreft. De betekeningen gingen uit van de daartoe bevoegde en correct 

geïdentificeerde instantie en zijn geldig. 

Dit impliceert meteen dat het hoger beroep ongegrond is. 

17. 

Dhr. vorderde van de andere partijen niets meer dan een loutere gemeenverklaring. 

Een gemeenverklaring houdt enkel in dat een uitspraak kan worden tegengeworpen aan de 

gedaagden in gemeenverklaring, en nu zij procespartij zijn (en dit ook in eerste aanleg 

waren) spreekt het voor zich dat dit arrest hen kan worden tegengeworpen, zelfs zonder dat 

dit in het beschikkend gedeelte van dit arrest uitdrukkelijk moet worden bevestigd. 

18. 

Overeenkomstig art. 1017 Ger.W. vallen de kosten van de beroepsprocedure ten laste van 

de in het ongelijk gestelde partij. Gelet op de ongegrondheid van het hoger beroep tegen 

het Vlaams Gewest is dit dhr. 

Tweede, derde en vierde geïntimeerden kunnen niet aangemerkt worden als in het gelijk 

gestelde partijen, nu van hen niets meer werd gevorderd dan de evidentie dat hen de 

beslissing zou kunnen worden tegengeworpen. Hen komt geen rechtsplegingsvergoeding 

hoger beroep toe. 

De rechtsplegingsvergoeding hoger beroep die het Vlaams Gewest toekomt wordt door dit 

hof overeenkomstig de artikelen 3 en 8 KB 26.10.2007 bepaald op 1.440,- EUR. 

Beslissing 

HET HOF beslist op tegenspraak. 

Het beperkt hoger beroep wordt toelaatbaar doch ongegrond verklaard en de bestreden 

beschikking wordt binnen de perken van het hoger beroep bevestigd. 

De kosten van deze beroepsprocedure, aan de zijde van het Vlaams Gewest bepaald op een 

rechtsplegingsvergoeding hoger beroep van 1.440,- EUR, worden ten laste gelegd van dhr. 
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De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 

van de taal in gerechtszaken. 

Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van 10 september 2018 door 

B. BULLYNCK Raadsheer, dd. Voorzitter 

V. PEETERS Raadsheer 

S. GRANATA Raadsheer 

P. THIJS Griffier 

P. THIJS 

V. PEETERS 
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