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RRN wonende te 

appellant, 

hebbende als raadsman advocaat te 

tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen van 28 

januari 2020, aldaar gekend onder rolnummer 19/3483/A 

tegen 

WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, met kantoren te 1000 BRUSSEL, 

Havenlaan 88 bus 22, 

geïntimeerde, 

hebbende als raadsman advocaat te 

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 28.1.2020, waarvan geen betekeningsexploot voorllgt, het 

verzoekschrift, ter griffie neergelegd op 13.3.2020, waarmee hoger beroep werd ingesteld 

en de syntheseconclusies voor partijen. 

De zaak werd op de openbare terechtzitting van 2.11.2020 op tegenspraak doch 

overeenkomstig het verzoek van partijen zonder mondelinge toelichting van hun kant 

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) 

syntheseconclusies van partijen werden geformuleerd en gehandhaafd. 
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1. 
Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen, Kamer 

AC4, rechtdoende in correctionele zaken, van 24.3.2015, werd dhr. o.m. het bevel 

opgelegd om aan de hierna bepaalde panden een andere bestemming te geven, dan wel ze 

te slopen, en dit binnen een termijn van één jaar na de uitspraak onder verbeurte van een 

dwangsom van 150,· EUR per dag vertraging, met een maximaal verbeurd te verklaren som 

van 75.000,- EUR per pand: 

2. 

Dhr. heeft berust in dat vonnis, dat hem betekend werd op 13.5.2015. In dit 

betekenlngsexploot werd vermeld dat het herstel verwezenlijkt moest zijn vóór 24.3.2016. 

Tevens werd in het exploot vermeld dat indien niet tijdig zou worden overgegaan t ot het 

herstel, een dwangsom zou verbeuren van 150,- EUR per dag vertraging per pand met een 

maximum van 75.000,- EUR per pand. 

3. 
Bij exploot van 30.5.2016 werd er een eerste bevel betekend tot betaling van 57.900,67 EUR 

aan de Wooninspecteur, waaronder verbeurd verklaarde dwangsommen voor de periode 

vanaf 24.3.2016 tot 27.5.2016 en diverse uitvoeringskosten. 

Tevens werd aanspraak gemaakt op 150,- EUR per dag vertraging tot het herstel van de 

gebreken in zes van de zeven bovenvermelde panden (niet het pand in de 

De verbeurde dwangsommen werden becijferd als volgt: 64 dagen x 150,- EUR x 6 panden. 

4. 
BiJ notariële akte verleden op 3.10.2016 verkocht dhr. 

goederen, met uitzondering van het pand in de 

een ander onroerend goed gelegen in de 

te 

te 
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In deze notariële akte staat vermeld dat de voormelde goederen zijn belast met een 

inschrijving met referte In het voordeel van VLABEL tot zekerheid 

van een bedrag van 75.000,- EUR lastens de verkoper uit hoofde van het vonnis Vàn 

24.3.2014. 

Anderzijds citeert de notariële akte een e-mailbericht van 29.9.2016 vanwege de "hiertoe 

bevoegde administratie" waarin deze zich akkoord zou verklaren met de lichting van de 

hypotheek op alle panden die het voorwerp uitmaken van de verkoop op voorwaarde dat: 

- er voor elk pand 75.000,- EUR wordt geblokkeerd op rekening van één van de 

betrokken notariskantoren; 

- de gelden geblokkeerd blijven tot de herstelmaatregel op elk van de zes panden Is 

doorgevoerd; 

de hangende procedure op basis van artikel 1385 quinquies Ger.W. definitief 

beslecht wordt. 

Tevens voegde de verzender van het bericht eraan toe dat de notaris na die procedure zou 

overgaan tot 11uitbetaling en verdeling van de gelden na wederzijds akkoord van de 

woonlnspecteur en de heer " 

5. 

Een tweede bevel tot betaling werd betekend op 28.10.2016. Met dit tweede bevel werd 

dhr. aangemaand tot betaling van 75.474,75 EUR aan de Woonlnspecteur, nl. 

verbeurd verklaarde dwangsommen voor de periode van 24.3.2016 tot 27.10.2016, aan 

150,- EUR "per dag vertraging tot het herstel van de gebreken" in zes van de zeven 

bovenvermelde panden (niet het pand in de en diverse uitvoeringskosten. 

De verbeurde dwangsommen werden als volgt becijferd in dit tweede bevel: 217 dagen x 

150, EUR x 6 panden, "doch beperkt tot het maximum van: 75.000,00". 

6. 

Op 25.1.2017, 20.6.2017, 22.11.2017, 18.4.2018, 18.9.2018, 21.2.2019, 22.7.2019, 

18.12.2019 en 26.5.2020 werden verder bevelen tot betaling betekend. 

Sedert 25.1.2017 werd de verkeerd vermelde beperking tot een totaa l maximum van 

75.000,- EUR voor alle onroerende goederen niet langer hernomen, en werden de 

aanspraken geactualiseerd. 
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7. 
De Wooninspecteur ohtvlng ook enkele betalingen, enerzijds van kosten op 28.10.2015 

(589,55 EUR) en 28.4.2017 (2.491,56 EUR} en anderzijds een gedeeltelijke betaling van 

dwangsommen op 11.9.2018 (225.000,00 EUR). 

8. 

Bij arrest van dit hof van 22.2.2017 werden de vorderingen van dhr. 

art. 1385 quinquies Ger.W. ook in hoger beroep afgewezen. 

9. 

op grond van 

Bij exploot van 25.7.2019 werd op verzoek van de Wooninspecteur van het Vlaams 

Gewest uitvoerend beslag onder derden gelegd lastens dhr. en dit in 

handen van notaris ,oor een bedrag van 226.725,46 EUR. 

Dlt uitvoerend beslag onder derden werd gelegd krachtens voornoemd vonnis van de 

rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen, Kamer AC4, rechtdoende in 

correctionele zaken van 24.3.2015, dat betekend werd aan dhr. op 13.5.2015. 

Aanzegging van dit uitvoerend beslag onder derden aan dhr. 

exploot van 31.7.2019. 

10. 

vond plaats bij 

Op 26.7.2019 legde de notaris een verklaring van derde-beslagene af waarin hij (onder 

meer) verklaarde in het bezit te zijn van een bedrag van 225.079,87 EUR, dat gerubriceerd 

werd op een bankrekening op naam van dhr. ingevolge de verkoop bij akte van 

3.10.2016 van 7 nader omschreven onroerende goederen. 

11. 

Bij exploot van 8.8.2019 werd door dhr. 

beslag onder derden. 

verzet aangetekend tegen dit uitvoerend 

Hij vorderde de opheffing van het uitvoerend derdenbeslag ten belope van de "verjaarde 

som van 201.300,- EUR". Hij vroeg de veroordeling van de Woon Inspecteur tot 

overeenkomstige opheffing van het beslag binnen de 24 uur na de uitspraak, bij gebrek 

waaraan de beschikking als opheffing zou gelden. Hij vroeg bovendien dat gezegd zou 

worden voor recht dat de derde-beslagene met het gelegde beslag geen rekening meer zou 

mogen houden voor een bedrag van 201.300,- EUR en 2.129,16 EUR. 
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Hij vorderde de 

het beslag, de 

veroordeling van 

opheffing ervan 

rechtsplegingsvergoeding van 6.000,- EUR. 

12. 

de Wooninspecteur tot de kosten van 

en van het geding, waaronder een 

De Wooninspecteur concludeerde tot de onontvankelijkheid en minstens de ongegrondheid 

van het verzet, met de veroordeling van dhr. tot de kosten van het geding, waarbij 

hij aanspraak maakte op een rechtsplegingsvergoeding van 1.440,- EUR. 

13. 

Bij de bestreden beschikking werd de vordering van dhr. toelaatbaar doch 

ongegrond verklaard (behoudens in zoverre het verzet betrekking had op een bedrag van de 

uitvoeringskost van 2.129,16 EUR en 362,40 EUR; het verzet op dat vlak werd zonder 

voorwerp verklaard gelet op de tussengekomen betaling door een derde}. 

De beslagrechter veroordeelde dhr. tot de kosten, waarbij een 

rechtsplegingsvergoeding van 1.440,- EUR werd toegekend aan de Woon inspecteur. 

14. 

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

op 13.3.2020. 

Dhr. vordert de hervorming van de bestreden beschikking door de toewijzing van 

zijn oorspronkelijke eis. 

In laatste conclusie vraagt hij dat het uitvoerend derdenbeslag zou opgeheven worden ten 

belope van 121.200,- EUR, gelet op een overeenkomstige verjaring, binnen de 24 uur, bij 

gebreke waarvan het beslag als opgeheven zou gelden. 

Verder vordert hij de veroordeling van de Wooninspecteur tot de kosten, waarbij hij 

aanspraak maakt op een rechtsplegingsvergoeding van 6.000,- EUR per aanleg. 

Ondergeschikt vraagt hij dat een prejudiciële vraag zou gesteld worden aan het Benelux 

Gerechtshof i.v.m. de berekening van het maximum aan dwangsommen in geva l van 

verjaring van een deel. 
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15. 
De Wooninspecteur concludeert tot de ongegrondheid van het hoger beroep, met 

veroordeling van appellant tot de kosten, waaronder een rechtsplegingsvergoeding hoger 

beroep van 1.440,- EUR. 

16. 
Het hoger beroep werd tijdig ingesteld en het verzoekschrift waarmee het hoger beroep 

werd aangetekend is regelmatig naar de vorm. 

Het belang van dhr. 

eerste rechter. 

bij zijn hoger beroep volgt uit de afwijzing van zijn eis door de 

Het hoger beroep is bijgevolg toelaatbaar. 

17. 
Hoewel de Wooninspecteur geen incidenteel hoger beroep heeft ingesteld is h ij het niet 

eens met één oordeel van de eerste rechter. Hij lijkt aan te sturen op een bevestiging van de 

bestreden beschikking op deels andere gronden. 

Het hof stelt vast dat het verzet van dhr. zelfs wanneer het oordeel van de rechter 

over de draagwij dte van de stuiting van het bevel tot betaling van 28.10.2016 gevolgd wordt, 

volledig ongegrond is. 

18. 
Volgens de dwangsomtitel, het vonnis van 24.3.2015, beschikte dhr. over een 

termijn tot 24.3.2016 om uitvoering te geven aan de hoofdveroordeling, dit onder verbeurte 

van een dwangsom van 150,- EUR per dag vertraging en met een maximum van 75.000,- EUR 

per pand en dit voor elk van de zeven panden. 

Vanaf 24.3.2016 begon de dwangsom dus te verbeuren zolang er geen andere bestemming 

werd gegeven aan de panden, dan wel er tot sloop ervan zou zij n overgegaan. 

19. 

Dhr. die niet eens beweert dat hij gevolg zou hebben gegeven aan de 

hoofdveroordeling in de periode waarvan het beslagexploot uitgaat, beroept zich opnieuw 

op de verjaring. 
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Overeenkomstig art. 1385 acties Ger.W. verjaart de dwangsom door verloop van zes 

maanden na de dag waarop zij verbeurd is. 

De gemeenrechtelijke stuitingsgronden zijn zoals de eerste rechter terecht oordeelde ook 

van toepassing op verjaringstermijnen die in specifieke wetten zijn voorzien. De regels van 

het B.W. inzake stuiting zijn dus evenzeer van toepassing op de verjaring van de dwangsom. 

De door art. 1385 acties, lid 2 en 3 Ger.W. genoemde schorsingsgronden doen In casu niet 

ter zake. 

Bij toepassing van art. 2244 B.W. vormen o.a. een dagvaarding voor het gerecht, een bevel 

tot betaling betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, of een beslag 

burgerlijke stuiting. 

De eerste rechter heeft aan het eerste bevel tot betaling van 30.5.2016 volkomen terecht 

stuitende werking toegekend voor wat de verjaring betreft van de dwangsommen waarop 

het bevel betrekking had. 

Het tweede bevel van 28.10.2016 leidde eveneens tot stuiting van de verjaring. Met dit 

exploot werd o.m. beoogd de verjaring te stuften van de in het eerste bevel vermelde 

dwangsommen (van 24.3.2016 tot 27.5.2016), maar ook van de dwangsommen die 

sedertdien verbeurd waren tot 27.10.2016. 

De eerste rechter oordeelde dat doordat in dit tweede bevel de tot en met 27.10.2016 

verbeurde dwangsommen becijferd werden op een bedrag begrensd tot 75.000,- EUR, de 

verjaring van de dwangsommen voor de periode van 24.3.2016 tot en met 27.10.2016 maar 

geldig gestuit werd ten belope van dat bedrag van 75.000,- EUR, zelfs wanneer een correcte 

becijfering aanleiding had kunnen geven tot stuiting van verbeurde dwangsommen ten 

belope van 195.300,- EUR. De eerste rechter achtte dit eigen aan de aard van het bevel tot 

betaling dat slechts stuiting kan inhouden ten belope van de bedragen die op het ogenblik 

van dat exploot verschuldigd zijn. 

Hoe dan ook werd volkomen terecht geoordeeld dat ook aan het derde bevel van 25.1.2017 

en aan de diverse navolgende bevelen tot betaling die aan dhr. 

een verjaringsstuitende werking toekomt. 

betekend werden 

Met dat derde bevel werd opnieuw de verjaring gestuit, dit zowel van het deel van de nog 

niet verjaarde dwangsommen tot en met 27.10.2016, als van de dwangsommen die nog 

steeds aan het verbeuren waren zo lang de hoofdveroordeling niet voldaan werd en het 
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maximum niet bereikt was. Aldus werd toen alleszins de verjaring gestuit van 155.100,- EUR 

aan tot dan verbeurde dwangsommen (75.000,- EUR + 80.100,- EUR [89 dagen x 6 x 150,

EUR]). 

Verder werd telkens binnen een termijn van zes maanden een nieuw stuitend bevel 

betekend waarvoor dezelfde redenering opgaat. 

Gelet op de tijd waarbinnen aan de hoofdveroordeling niet voldaan werd, leidde dit ertoe 

dat de dwangsommen dus verder verbeurden totdat ze uiteindelijk het maximumbedrag 

bereikten. Gelet op al de navolgende bevelen die betekend werden na het tweede bevel, 

werd de verjaring van de verbeurde dwangsommen uiteindelijk ten belope van hun 

maximum van 450.000,- EUR geldig gestuit, zelfs wanneer geen stuitende ll{erking wordt 

toegekend aan het tweede bevel van 27.10.2016 voor een hoger bedrag dan 75.000,- EUR. 

Art. 1385 acties Ger.W. en art. 2244 B.W. spreken voor zich; de onduidelijkheid waarvan dhr. 

het bestaan voorhoudt wordt door dit hof in het geheel niet ontwaard, en er is 

geen enkele reden om het Benelux-Gerechtshof een prejudiciële vraag voor te leggen. De 

argumentatie van dhr. gaat er ten onrechte van uit dat de eerste rechter een 

bereikte verjaring opnieuw heeft doen herleven door de nieuwe stuitingsdaden. Dat middel 

berust op eeh verkeerde lezing van de bestreden beschikking en op een verkeerde 

rechtsopvatting. De eerste rechter heeft hoegenaamd geen bereikte verjaring doen 

"herleven". 

De verschrijving in het tweede bevel tot betaling betekend op 28.10.2016 waarbij de tot en 

met 27.10.2016 verbeurde dwangsommen becijferd werden op een maximum van 75.000,

EUR, terwijl dat maximum gold per pand, leidde niet tot een wijziging van de dwangsomtitel 

zelf, en evenmin tot een verval van het recht om de dwangsom alsnog conform de titel te 

berekenen. De verschrijving kon de stuitende werking van de latere bevelen voor de 

dwangsommen berekend zoals hoger bepaald, niet verhinderen. De verwijzing door dhr. 

naar een arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 1.7.1994, dat hoe dan ook 

geen Belgische rechtbanken bindende uitspraak bij wege van algemene en als regel 

geldende beschikking inhoudt en zich hoegenaamd niet uitspreekt over de draagwijdte van 

de stuiting naar Belgisch recht, werd door de eerste rechter terecht als niet ter zake doend 

afgewezen. Het gegeven dat in het tweede bevel ten onrechte gewag werd gemaakt van een 

beperking tot 75.000,- EUR, heeft niet kunnen beletten dat het maximum van 450.000,- EUR 

nog zou worden bereikt. In die omstandigheden is het voor de beoordeling van het verzet 

niet eens van belang dat de stuitende werking van het tweede bevel tot betaling beperkt 
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werd tot het bedrag aan dwangsommen waarop tot op de dag van betekening van dat bevel 

ook effectief aanspraak werd gemaakt in dat exploot. 

20. 

Verder werpt dhr. )p dat het bedrag van de verjaarde dwangsommen 148.200,-

EUR zou bedragen en niet 120.300,- EUR. 

Nu de eerste rechter terecht oordeelde dat hoe dan ook niet verjaarde dwangsommen t.b.v. 

het maximum van 450.000,- EUR konden worden aangerekend, verminderd met de gedane 

betalingen, is dit middel ondoeltreffend, en wordt er niet verder op ingegaan. Onder randnr. 

19 werd overigens correctie doorgevoerd van de rekenfout van de eerste rechter waar 

partijen naar verwijzen. 

21. 

De eerste rechter overwoog terecht dat uit het voorgaande volgt dat het verzet tegen het 

uitvoerend beslag onder derden hoe dan ook ongegrond is, zonder In te moeten gaan op de 

overige argumenten van de Wooninspecteur, zoals de gevolgen van de erkenning die zou 

voortvloeien uit de gedeeltelijke betaling van dwangsommen op 11.9.2018 (225.000,- EUR) 

of de gevolgen die zouden getrokken kunnen worden uit de modallteiten zoals vermeld in de 

e-mail van 29.9.2016 en de notariele akte van verkoop. 

22. 

Dhr. heeft in deze procedure geen vordering ingesteld wegens foutief handelen 

van de overheid, zodat hier evenmin op moet worden ingegaan. Het staat hem 

vanzelfsprekend vrij procedures te voeren zoals hem dat opportuun hJkt. 

23. 

De opmerkingen van dhr. over de betekeningskosten komt voor als onverenigbaar 

met art. 1024 Ger.W., maar omdat hij geen overeenkomstige vordering stelt, wordt ook hier 

niet verder op ingegaan. 

24. 

Overeenkomstig art. 1017 Ger.W. vallen de gerechtskosten ten laste van de in het ongelijk 

gestelde partij. 

Gelet op de ongegrondheid van het hoger beroep, is dit dhr. 
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Nu een vordering waarbij de geldigheid van een beslag wordt aangevochten en de opheffing 

van dat beslag gevraagd wordt aan te merken is als een niet in geld waardeerbare vordering, 

wordt de rechtspleglngsvergoeding bepaald op het basisbedrag overeenkomstig de artikelen 

3 en 8 KB 26.10.2007. Er is geen enkele reden om van het aldus gevorderde basisbedrag van 

1.440,- EUR af te wijken. 

Beslissing 

HET HOF beslist op tegenspraak. 

Het hoger beroep wordt toelaatbaar doch ongegrond verklaard. 

De bestreden beschikking wordt In zijn beschikkend gedeelte bevestigd. 

Dhr. wordt veroordeeld tot de kosten van de procedure in hog-er beroep, 

aan de ziJde van de Woonlnspecteur van het Vlaams Gewest vereffend op een 

rechtspleglngsvergoeding hoger beroep van 1.440,- EUR. 

Dhr. wordt veroordeeld tot betaling van het rolrecht hoger beroep ten 

bedrage van 400,- EUR aan de FOD Financiën, na uitnodiging hiertoe. 

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 

van de taal in gerechtszaken. 
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Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van 16 november 2020 door 

Voorzitter 

Raadsheer 
Raadsheer 
Griffier 
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