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AFSCllRIFT BESTEMD VOOR BESTUURLIJKE INLICHTINGEN 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.17.1035.N 

·, geboren te .op · · - --, wonende te 

eiser tot opheffing, opschorting of vermindering van een dwangsom, 

etser, 

met als raadsman mr. Christian Clement, advocaat bij de balie te Antwerpen, 

tegen 

1. WOO:NINSPECTEUR VAN IIET VLAAMS GEWEST bevoegd voor het 

grondgebied van de provincie Antwerpen, met kantoor te 20 l 8 Antwerpen, 

Lange Kievitstraat 111-113, bus 54, 

eiser tot herstel, verweerder op de vordering tot opheffing, opschorting of 

vermindering van een dwangsom, 

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cas-

satie, 
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2. [, wonende te 

verweerder op de vordering tot opheffing, opschorting of vermindering van · 

een dwangsom, 

3. C, wonende te 

verweerster op de vordering tot opheffing, opschorting of vermindering van 

een dwangsom, 

verweerders. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET BOF 

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

pen, correctionele kamer, van 27 september 2017. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Luc Decreus he.eft geconcludeerd. 

Il. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Middel 

Eerste onderdeel 

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 1385quinquies Gerechtelijk 

Wetboek: met het oordeel dat de eiser zijn verzoek om toegang te krijgen tot het 

pand had moeten voorleggen aan meerdere gerechtsdeurwaarders en dus niet aan 

één gerechtsdeurwaarder, vereist het arrest ten onrechte dat de onmogelijkheid 

van de eiser om aan de hoofdveroordeling te voldoen absoluut is, terwijl een rela

tieve onmogelijkheid volstaat; de eiser had geen tweede gerechtsdeurwaarder 

moeten aanspreken om zich toegang te verschaffen; het arrest kan aan de eiser niet 
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verwijten dat hij onzorgvuldig is geweest door slechts één gerechtsdeurwaarder te 

raadplegen; uit de vaststelling dat de nieuwe eigenaars voor het bof van beroep 

hebben bevestigd dat er gesprekken waren over de uitvoering van een vrijwillig 

herstel, kan niet worden afgeleid dat er op het ogenblik van de vaststelling geen 

vrijwillige toegang tot het pand kon worden verkregen en dit levert in elk geval 

niet bet bewijs op van de afwezigheid van een relatieve onmogelijkheid. 

2. Volgens artikel J385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan de 

rechter die de dwangsom heeft opgelegd op vordering van de veroordeelde de 

dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te be

palen termijn of de dwangsom venninderen ingeval van blijvende of tijdelijke, 

gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdver

oordeling te voldoen. 

3. Er is sprake van een onmogelijkheid in de zin van deze bepaling indien. zich 

een toestand voordoet waarin de dwangsom haar zin als dwangmiddel, dit wil 

zeggen als geldelijke prikkel om de nakoming van de veroordeling zoveel moge

lijk te verzekeren, verliest. Dat is het geval indien het onredelijk zou zijn om van 

de veroordeelde meer inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan hij heeft be

tracht. De door artikel 1385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bedoelde 

onmogelijkheid is geen absolute, maar wel een relatieve onmogelijkheid die moet 

worden afgemeten volgens de maatstaf van wat redelijkerwijze onmogelijk is. 

4. De feitenrechter oordeelt onaantastbaar over het bestaan, de aard en de ge

volgen van een onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroorde

ling te voldoen. Het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen 

gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kun

nen worden aangenomen. 

5. Het arrest oordeelt dat: 

- de stelling niet kan worden gevolgd dat volgens de aangezochte gerechtsdeur

waarder het arrest van 11 december 2013 niet volstaat als uitvoerbare titel op 

grond waarvan de bevolen herstelmaatregel gedwongen zou kunnen worden 

uitgevoerd zonder toestemming van de actuele eigenaars van het pand; 
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- de herstelvordering die bij een uitvoerbaar vonnis of arrest werd bevolen, te

genstelbaar is aan de nieuwe eigenaar van het pand, die deze herstelvordering 

moet ondergaan; 

- het arrest van 11 december 2013 waarbij de eiser werd veroordeeld om het her

stel uit te voeren de uitvoerbare titel vormt op grond waarvan een daartoe 

aangezochte gerechtsdeurwaarder de bevolen herstelmaatregel gedwongen kan 

uitvoeren; 

- de nieuwe eigenaars zich niet kunnen verzetten tegen de regelmatige uitvoering 

van het arrest van 11 december 2013; 

- het feit dat één gerechtsdeurwaarder weigert om op basis van het arrest van 1 1  

december 2013 over te gaan tot de gedwongen tenuitvoerlegging van de her

stelmaatregel en de eiser zich onmiddellijk heeft neergelegd bij deze onterechte 

weigering, geen overmacht kan uitmaken voor de eiser als opdrachtgever tot 

deze gedwongen tenuitvoerlegging; 

- niets de eiser ervan weerhield om de uitvoerbare titel over te maken aan een 

andere gerechtsdeurwaarder. 

Op grond van deze redenen, waaruit niet blijkt dat de appelrechters aan de onmo

gelijkheid in de zin van artikel 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek een absoluut 

karakter verlenen, kan het arrest wettig oordelen dat er geen onmogelijkheid is als 

bedoeld door die bepaling om de dwangsom op te heffen, op te schorten of te 

verminderen en verantwoordt het die beslissing naar recht. 

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen. 

6. Voor bet overige is het onderdeel gericht tegen overtollige redenen, kan het 

niet tot cassatie leiden en is het bijgevolg niet ontvankelijk. 

Tweede onderdeel 

7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en artikel 

I385quinquies Gerechtelijk Wetboek, alsmede miskenning van het algemeen 

rechtsbeginsel van de miskenning van de bewijskracht van stukken: het oordeel 

van het arrest dat de vraag tot toegang geen betrekking had op de uitvoering van 

een herstelmaatregel, maar wel op het willen verkopen van het goed is om twee 
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redenen onjuist; in het proces-verbaal van vaststelling van de gerechtsdeurwaarder 

is duidelijk vermeld dat de eiser hem vraagt of hij krachtens het vonnis of arrest 

bet pand mag betreden en dat de gerechtsdeurwaarder beeft verklaard dat het von

nis of arrest hem daartoe niet machtigt; het arrest kan niet oordelen dat de aanwe

zige derde daar enkel was om het pand gade te slaan, want volgens het proces

verbaal verklaarde de eiser dat die daar was omdat hij mogelijk het pand zou kun

nen aankopen en vervolgens de nodige herstellingen zou kunnen doen. 

8. Het onderdeel heeft, zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, 

geheel betrekking op overtollige redenen, zodat het niet tot cassatie kan leiden en 

bijgevolg onontvankelijk is. 

Derde onderdeel 

9. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1385quinquies en 1386 

Gerechtelijk Wetboek: het arrest oordeelt ten onrechte dat op grond van een rech

terlijke beslissing die het herstel als bedoeld door artikel 20bis Vlaamse Woonco

de beveelt met behulp van een gerechtsdeurwaarder toegang kan worden genomen 

tot een pand dat naderhand is verkocht; er is bij een verkoop van bet pand na de 

beslissing tot herstel daartoe een expliciete machtiging vereist. 

10. Artikel 20quater, eerste lid, Vlaamse Wooncode bepaalt dat als er op een 

roerend of onroerend goed ten gevolge van een definitieve rechterlijke beslissing 

een verplichting rust om herstelmaatregelen uit te voeren als vermeld in artikel 

20bis, die verplichting op het ogenblik dat een authentieke akte wordt opgesteld 

voor de overdracht van een zakelijk recht op dat goed, in een afzonderlijke akte 

wordt vermeld. In die akte wordt ook vermeld dat de nieuwe houder van het zake

lijk recht de verbintenis aangaat om, met behoud van de toepassing van de ver

plichting voor de overtreder, de opgelegde herstelmaatregelen uit te voeren. 

11. Uit die bepaling volgt dat hij die overeenkomstig artikel 20bis Vlaamse 

Wooncode bij uitvoerbare definitieve beslissing is veroordeeld tot een herstel

maatregel en die het goed waarop die herstelmaatregel rust, heeft verkocht aan een 

derde overeenkomstig artikel 20quater, eerste lid, Vlaamse Wooncode met behulp 

van een gerechtsdeurwaarder op grond van die uitvoerbare definitieve beslissing 
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toegang kan nemen tot het goed met het oog op de uitvoering van de herstelmaat

regel, zonder dat hij daartoe een uitdrukkelijke machtiging behoeft. 

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 

Vierde onderdeel 

12. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 795 en 1395 Gerechte

lijk Wetboek: het arrest heeft ten onrechte de op artikel 795 Gerechtelijk Wetboek 

gegronde vordering van de eiser afgewezen om hem te machtigen toegang te ne

men tot het pand; hij oordeelt onterecht dat zo zich bij de uitvoering een geschil 

voordoet de beslagrechter bevoegd is. 

13. Het onderdeel is afgeleid uit de vergeefs met het derde onderdeel aange

voerde onwettigheid en is bijgevolg niet ontvankelijk. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten op 212,71 euro waarvan 177,71 euro verschuldigd is. 

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

samengesteld uit raadsheer Filip Van Volsem, als waarnemend voorzitter, de 

raadsheren Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis eu Ilse Couwenberg, en 

op de openbare rechtszitting van 12 juni 2018 uitgesproken door waarnemend 

voorzitter Filip Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal Luc 

Decreus, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky. 
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8. 
Op - 6 DEC. 2017 ter gr:ïffie 
van het Hof van Cassati� neer�elegd/ 
�RPlaRgen: 4 "' 

Bof van Cassatie 
Poelaertplein 1 
1000 Brussel 
Rolnummer: P.17.1035.N 

(goedgekeurd de doorhaling v�n 
woord�!.:-·----

MEMORIE INZAKE P.17.1035.N 

VOOR: 

, wonende te : 

Hierna genoemd: "eiser in cassatie" 

Voor wie optreedt als raadsman mtr. Christian CLEMENT, advocaat bij de balie te 
Antwerpen, kantoorhoudende te Broederminstraat 9, 2018 Antwerpen, bouder van het 
getuigschrift met nr OVB 15-66; 

TEGEN 

1. Het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd bij bet ambt van de Procureur- Generaal 
bij het Hof van Beroep te Antwerpen, Waalse K.aaj 35A, 2000 Antwerpen; 

2. De Wooninspccteur, bevoegd voor het grondgebied van de Provincie Antwerpen, in 
naam van het Vlaamse Gewest, met kantoor gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange 
K.ievitstraat 111-113, bus 54; 

3. De Stad _ , vertegenwoordigd door haar College van Burgemeest� en 
Schepenen, met burelen gevestigd te· 

wooninspectie en stad Antwerpen, vertegenwoordigd door mtr. Johan CLAES, 
advocaat, kantoor houdende te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 160; 

MEDE INZAKE 

4. , geboren op . ,en 
bediende, geboren op . , wonende te . - - ·- . . ' 

Vertegenwoordigd door mtr. Luc VERBOCHT, advocaat, kantoor houdende te Leon 
Stynenstraat 63, 2000 Antwerpen; 

s. , geboren op , wonende te 

Od t. 
-
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Voor wie optreedt Mtr. Michiel V ANWYNSBERGHE, advoc aat, kantoor houdende 
te Brederodestraat 13, 1000 Brussel. 

• ... 

Gelet op de cassatieakte nr. 2017/204 dd. 12 oktober 2017 houdende cassatie, gesteund op 
alle middelen in feite en in rechte, te laten gelden op tijd en plaats waar het behoort tegen het 
arrest van het Hof van Beroep t e  Antwerpen, uitgesproken door kamer 4C (voorheen kamer 
12), zitting houdende te Antwerpen op 27 september 2017 met arrestnr. C/1073/2017, met 
repertoriumnr. 2017/3399 met rolnr. 2017/C0/517 en 2012/C0/778; 

Gelet op de betekening van de akte aan bovengenoemde partijen; 

1. Voorgaand en 

Venoekende partij was eigenaar van een pand gelegen te 
alwaar bij veroordeeld werd door het Hof van beroep te Antwerpen bij arrest van 11 
december 2013 tot bet uitvoeren van de herstelvordering, zoals gevorderd door de 
wooninspectie en door het College van Burgemeester en Schepen, waarbij verzoekende partij 
veroordeeld werd tot betaling van een dwangsom gelijk aan 125 euro per dag bij vertraging 
van de uitvoering van de herstelvordering, zoals opgelegd door het Hof van Beroep te 
Antwerpen, als volgt: 

Veroordeelt beklaagden solidair voor het geval dat aan de veroordeling tot het uitvoeren van 
de herstelmaatregelen niet wordt voldaan, tot betaling aan de wooninspecteur van een 
dwangsom van HONDERVIJFENTWINTIG EURO per dag vertraging vanaf de eerste dag 
volgend op het verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en in zove'l7"e huidig arrest 
vooraf werd betekend. 

Ver7.oekeode nartii beeft vervolgens op 29 april 2014-noodgedwongen -het pand gelegen te 
� . verkocht, waardoor consorten eigenaar werden van 

het pand . Naar aanleiding van deze verkoop werd een herstelakte opgesteld. · 
Er werd een eerste procedure opgestart tegen de opgelegde dwangsommen, opeisbaar bij bet 
niet tijdig uitvoeren van de herstelvordering. Dez.e vordering van verzoekende partij werd 
door het Hof van Beroep te Antwerpen afgewezen bij arrest C/83/2016 dd. 20 januari 2016, 
waartegen geen cassatieprocedure werd opgeteld. 

Na 20 januari 2016 treden er gewijzigde omstandigheden in, waarvan verzoekende partij 
meent dat deze dienen te lijden tot vaststeling van de onmogelijkheid tot uitvoering van de 
herstelvordering. Om deze reden wordt er dan ook een nieuwe procedure opgestart voor het 
Hof van beroep te Antwerpen, opnieuw met verzoek om: 

De vorder ing van verzoekende partij conform artikel J 385quinquies Ger. W. 
ontvankelijk en gegrond te verklaren, mede gelet op het voorhanden zijn van 
gewijzigde omstandigheden; 
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Dienvolgens de mogelijkheid tof opleggen van dwangsommen door de wooninspectie 
naar het verleden als naar de toekomst op te heffen, minstens te verminderen, dan wel 
op te schorten tot op het ogenblik dat de Kopers; consorten . de nodige 
werken zullen hebben uitgevoerd, dit gelet op gewijzigde omstandigheden; 

Gelet op het feit dat de heer • nu weldegelijk kan aantonen alles gedaan te hebben 
wat in zijn mogelijkheden is, dienen alle dwangsommen ten bedrage van meer dan 
130. 000 euro te worden kwijtgescholden, minstens een gedeelte hiervan, dit in 
combinatie met een opschorting van de dwangsommen naar de toekomst toe. 

Desgevallend te bevelen dat de heer ondanks aamvezigheid huurders, nieuwe 
kopers of andere derden - zich vrij toegang kan verschaffen tot het betreffend 
onroerend goed, desgevallend met behulp van een gerechtsdeurwaarder, al dan niet 
bijgestaan door de uitvoerende macht, zijnde politiediensten, dit om uitvoering te 
kunnen geven aan de opgelegde plicht om in herstel te kunnen voorzien, waarbij de 
koper bovendien verplicht wordt om hem een sleutel over te maken van het pand, dit 
laatste onfier verbeurte van een dwangsom minimaal gelijk aan de dwangsom aan 
hem opgelegd om één en ander in orde te brengen. 

Desgevallend een plaatsbezoek te organiseren al�orens verder recht te doen om de 
huidige situatie te kunnen nagaan, al dan niet in aanwezigheid van een architect
expert (mini-e-xpertise) om zodoende een schatting te kunnen maken vàn de nog te 
maken kosten .. Een redelijke termijn te voorzien dat eventuele werkzaamheden door de 
heet vervolgens uitgevoerd kunnen worden, zijnde een termijn van minimaal één 

jaar. 

Ten aanzien van de heer en mevrouw dit arrest gemeen �e doen verklaren; 

Gedaagden te veroordelen tot betaling van de procedurekosten, tijnde de 
dagvaardingskosten, de rolrechten en de rechtsplegingsvergoeding, deze laatste 
voorlopig begroot op 1440 euro; 

Tot op beden lopen de dwangsommen nog in hoofde van verzoekende partij, nu do werken 
vermeld in de herstelvordering nog steeds niet uitgevoerd werden. 

Het in huidige cassatieprocedure bestreden arrest werd dus geveld naar aanleiding van het 
verzoek van verzoekende partij, de heer om de onmogelijkheid vast te stellen tot 
uitvoering van de werken, waaraan een dwangsom gekoppeld, die werd opgelegd conform 
een arrest van het Hof van Beroep ten aanzien van verzoekende partij, gelijk aan 125 euro per 
dag dat de herstelvordering niet conform do tijdslijn voorzien in het arrest van het Hof van 
beroep van 11 december 2013 werd uitgevoerd. 

Zolang de nodige herstelwerkzaamheden niet zijn vo ltooid dient eiser in cassatie dagelijks 
125 euro te betalen. 

· 
Eiser in cassatie kr�igt echter geen toegang tot het betreffend gebouw dat hij verkocht aan 
consorten om één en ander in regel te stellen. 

Het aangehaalde middel heeft betrekking op het feil dat eiser in cassatie zelfs met een 
gerechtsdeurwaarder toegang heeft trachten te verkrijgen om de herstelwerkzaamheden (v.ia 
een potentiële koper) te gaan uitvoeren. Het Hof van Beroep achtte echter het feit dat eiser in 
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cassatie vrijwillig geen toegang krijgt tot het pand en het feit dat een gerechtsdeurwaarder op 
basis van het arrest dat de dwangsom oplegde geen toegang wou nemen, niet afdoende om te 
spreken van een onmogelijkheid van uitvoering. 

2. ENIGE MIDDEL: SCHENDING VAN ARTIKEL 1385Quinquies Ger. W. in 
combinatie met schending van de bewijskracht van de stukken, schending van artikel 
149 Grondwet en schending van artikel 1386 Ger. W. dan wel schending van artikel 1395 
en 795 Ger.W. 

2.1. Eerste Onderdeel : schending van artikel 1385guingoies Ger. W. 

Aangezien artikel 1385Quinquies Ger.W. stelt: 

"De rechter die een dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering van de veroordeelde de dwangsom 
opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de dwangsom 
verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de 
veroordeelde om aan de hoofdveroorde/tng te voldoen. 

Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijkheid intrad, kan de rechter haar niet 
opheffen of verminderen." 

Het Hof van Cassatie heeft inzake de beoordeling of er een onmogelijkheid voorhanden is, 

deze onmogelijkheid als volgt geïnterpreteerd: 

"Er is sprake van een onmogelijkheid in de zin van deze bepaling indien zich een toestand 
voordoet waarin de dwangsom haeir zin als dwangmiddel, dit wil zeggen als geldelijke prikkel 
om nakoming van de veroordeling zoveel mogelijk te verzekeren, verliest. Dat is het geval 
indien het onredelijk zou zijn om van de veroordeelde meer inspanningen en zorgvuldigheid 
te vergen dan hij heeft betracht. De door artikel l 385quinquies, eerste lid, gerechtelijk 
Wetboek bedoelde onmogelijkheid is geen absolute, maar wel een relatieve onmogelijkheid 
die moet worden afgemeten volgens de maatstaf van wat redelijkerwijze onmogelijk is. De 

feitenrechter oordeelt onaantastbaar over het bestaan, de aard en de gevolgen van een 
onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Het Hof gaat 
enkel na of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die daarmee ceen verband 
houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord (Cass. 2"e kamer, AR 
P.14.0493.N, 12 mei 2015). 

In casu heeft het Hof navolgende redenen aangegeven om vast te stellen dat er geen 
onmogelijkheid voorhanden is: 

"Wanneer door de rechtstreeks dagende partij wordt voorgehouden dat er problemen zouden 
zijn met de uitvoering van de herstelmaatregel (ingevolge weigering tot medewerking door de 
huidige eigenaars), betreft dit een uitvoeringsgeschil waarvoor enkel de beslagrechter 
bevoegd is. 
Het feit dat ·één gerechtsdeurwaarde weigert om op basis van het arrest van dit hof dd. 
11.12.2013 over te gaan tot gedwongen uitvoering van de herstelmaatregel, kan geenszins 
overmacht uitmaken in hoof de van de opdrachtgever van deze gedwongen uitvoering, zijnde 
de rechtstreeks dagende partij. Niets weerhield de rechtstreeks dagen.de partij er immers van 
om de uitvoerbare titel vervolgens over te maken aan een andere gerechtsdeurwaarder. 
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Bij lezing van het proces-verbaal van vaststelling dd. 26.10.2016 van plaatsvervangend 
gerechtsdeurwaarder s (stuk 3.i van de rechtstreeks dagende partij) stelt het hof 
vast dat de aangezochte gerechtsdeurwaarder , zich op verzoek van de 
rechtstreeks dagende partij op 26.10. 2016 ter plaatse heeft begeven, doch dat de rechtstreeks 
dagende partij tevens "een mogelijke kandidaat-keper heeft uitgenodigd, die ook aanwezig 
is. ". De bedoeling was derhalve klaarblijkelijk niet om over te gaan tot de gedwongen 
uitvoering van de herstelmaatregel, doch wel om zich met behulp van een 
gerechtsdeurwaarder toegang te verschaffen tot het pand samen met een kandidaat-koper, 
opdat deze laatste het pand aan de binnenzijde zou kunnen aanschouwen. 

Er is slechts sprake van een onmogelijkheid in de zin van artikel J 385quinquies van het 
gerechtelijk Wetboek indien zich een situatie voordoet waarin de dwangsom als 
dwangmiddel, dit wil zeggen als geldelijke prikkel om de nakoming van de veroordeling 
zoveel als mogelijk te verzekeren, zijn zin verliest. Dat is het geval indien het onredelijk zou 
zijn om van de veroordeelde meer inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan hij heeft 
betracht. 

Dat is hier in deze zaak evenwel niet het geval, vermits de rechtstreeks dagende partij slechts 
aan één gerechtsdeunvaarder opdracht heeft gegeven om op basis van het arrest dd 
11.12.2013 over te gaan tot gedwongen uitvoering van de bevolen herstelmaatregel, en hij 
zich onmiddellijk heeft neergelegd bij de (onterechte) weigering door deze aangezochte 
gerechtsdeurwaarder. 

De weigering van de door hem aangezochte gerechtsdeurwaarder om zich op basis van het 
arrest van dit hof dd 11.J2.2013 toegang te verschaffen tot het betreffende pand teneinde tot 
uitvoering van de bevolen herstelmaatregel over te gaan, maakt derhalve geen overmacht uit. 
Bovendien betrof de vraag om een potentiële koper toegang te verkrijgen tot het pand géén 
vraag tot uitvoering zijnde herstel). 

Ter zitting van het hof dd. 28.06.2017 hebben de raadslieden van de rechtstreeks dagende 
partii en van de gedaagden in gemeenverklaring en 

-

bevestigd dat er tussen partijen besprekingen bezig zijn en dat er zelfs een aanvang is 

genomen met de uitvoering van het opgelegde herstel. Dit gegeven bevestigt dat de uitvoering 
van de herstelmaatregel wel degelijk mogelijk is, en dat er. van enige overmacht geen sprake 
is." 

Overwegende da1 verzoekende partij de relatieve onmogelijkheid dient vast te stellen en niet 
een absolute onmogelijkheid; 

Doordat het Hof vereist dat de vraag om zicht toegang te kunnen verschaffen door eiser in 
cassatie niet aan één gerechtsdeurwaarder dient te worden voorgelegd, doch aan meerdere 
gerechtsdeurwaarders, alvorens er kan vastgesteld worden dat eiser in cassatie zich 
onmogelijk toegang kan verschaffen tot het betreffend pand zoniet zou dit 
een onzorgvuldigheid zijn te verwijten aan verzoekende partij. 

Doordat er echter rekening dient gehouden te worden met de dubbele functie van de 
gerechtsdeurwaarder. en : stellen hieromtrent in het basiswerk 
Beslag, 2001 in de reeks APR op pagina 74: "De tenuityoerlegging kan niet worden vervolgd 
door de executiegerechtigde zelf. Deze taak wordt in onze rechtstaat toevertrouwd aan een 
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openbare ambtenaar: de gerechtsdeurwaarder. (...) Op de gerechtsdeunvaarder rust een 
ministerieplicht (art. 517 Ger. W.)" ... "De taak van de gerechtsdeunvaarder vertoont een 
dubbel aspect, nl. Een prtvaatrechte/ijk en een publiekrechtelijk In de eerste plaats geldt hij 
als mandataris van zijn opdrachtgever. Gaat het om een tenuitvoerlegging, dan ontleent de 
gerechtsdeurwaarder zijn bevoegdheid aan de schuldeiser die over een titel beschikt waarin 
de materieelrechtelijke aanspraken zijn vastgelegd (. .. ) Dit heeft tot gevolg dat aan de 
gerechtsdeurwaarder iedere partijdigheid moet vreemd zijn en dat zijn taak ook door de 
rechtsonderhorigen ook op die manier moet worden begrepen. " 

Doordat eiser in cassatie in deze omstandigheden zich geenszins tot een 'tweede' 
gerechtsdemwaarder had moeten richten, nu hij terecht ervan uit mocht gaan dat de 
gerechtsdeurwaarder in deze vreemd is aan partijdigheid en dat hij aldus geen tweede 
gerechtsdeurwaarder had moeten consulteren om te horen of deze zich geen toegang kon 

' verschaffen. 

Doordat eiser in cassatie dan ook niet verweten kan worden onzorgvuldig gehandeld te 
hebben door 'slechts één' gerechtsdeurwaarder te raadplegen, temeer daar het hier gaat om 
een relatieve onmogelijkheid die aangetoond dient te worden en geen absolute 
onmogelijkheid; 

Doordat het Hof dus ondubbelzinnig had moeten vaststellen dat er een onmogelijkheid in 
hoofde van verzoekende partij voorhanden was om de herstelvordering ten uitvoer te leggen, 
minstens vanaf het ogenblik dat de gerechtsdeurwaarder betreffende vaststelling doet; 

Doordat het Hof tot slot nog verwijst naar een discussie ter zitting tussen eiser in cassatie en 
de kopers van het gebouw, consorten , die stelt dat er op dat ogenblik, dat wil dus 
zeggen, op het ogenblik van de zitting, die ruimschoots plaatsvond nadat de 
gerechtsdeurwaarder gemeld had dat deze zich geen toegang kon verschaffen tot het gebouw, 
er gesprekk.�n liepen om vrijw.illig de herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren. Op te 
merken valt dus dat dit enkel en alleen bevestigd dat er derhalve vrijwillig op dat ogenblik 
nog steeds geen toegang verschaft werd; Doordat dit dus geenszins bewijs is dat er géén 
relatieve onmogelijkheid is, doch dat dit net de veruitwendiging is van het feit dat eiser in 
cassatie zich - behoudens een akkoord dat niet voorhanden is en waarbij eiser in cassatie dus 
volledig overgelaten is aan de grillen van de kopers van het pand - in een relatieve 
onmogelijkheid bevindt om zelf werkzaamheden uit te voeren, bij gebreke aan akkoord van 
de kopers. 

Doordat er tot slot nog dient op gewezen te worden dat de procureur-generaal in het 
mondelinge requisitoir verwees naar de 'absolute' onmogelijkheid die diende aangetoond te 
worden en geenszins naar de •relatieve' onmogelijkheid die aangetoond dient te worden; 

Doordat het Hof van beroep op basis van bovenstaande redenen dus niet kon overgaan te 
stellen dat er geen 'relatieve' onmogelijkheid was om het gebouw te betreden en het herstel 
zelf uit te voeren. 

Zodoende hanteert het Hof hier de facto de definitie van een absolute onmogelijkheid en niet 
die van een relatieve onmogelijkheid en ligt er dus een schending voor van artikel 
1385quinquies Ger. W.; 
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2.2. Tweede Onderdeel : schending vau artikel 1385quinguies Ger. W. juncto artikel 149 
Grondwet eo juncto schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake de schending van 
de bewijskracht van de stukken 

Overwegende dat artikel 149 Grondwet stelt dat elke rechterlijke beslissing gemotiveerd 
dient te worden; 

Overwegende dat anderzijds ook de bewijskracht van stukken niet miskend kan worden door 
het Hof van beroep; 

Overwegende dat in het kruier van de beoordeling naar het onderzoek of verzoekende partij al 
dan niet terecht aanspraak kan maken op een onmogelijkheid, conform aitikel 1385quinquies 
Ger.W. inzake uitvoering van de herstelmaatregel, de bewijskracht van de stukken niet mag 
worden miskend; 

Mocht dit wel het geval zijn dan kan er eveneens geen sprake zijn van een gemotiveerd arrest 
in de zin van artikel 149 GW. 

Aangezien de bewijskracht van een akte wordt miskend door de rechter die van die akte een 
· uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is. Het cassatiemiddel van de 

schending van de bewijskracht van de akte is enkel ontvankelijk indien de akte in kwestie aan 
de bodemrechter werd meegedeeld en hetzij in het rechtsplegingsdossier werd opgenomen, 
hetzij in de bestreden beslissing werd overgenomen. (zie Cass. 12 mei 2015, nr. 

P.13.1399.N/1, maar ook RvS 18 september 2014, m. 228.402, Lecluyse) 

Overwegende dat het Hof van beroep stelt: "De enige nieuwe omstandigheid die door de 
rechtstreeks dagende partij wordt aangehaald, betreft de weigering van de door hem 
aangezochte gerechtsdeurwaarder om zich op basis van het arrest van dit hof dd. ll. 12. 2013 
toegang te verschaffen tot het betreffende pand teneinde tot uitvoering van de bevolgen 
herstelmaatregel over te gaan. Volgens deze gerechtsdeurwaarder zou het arrest van dit hof 
dd. 11.12.2013 niet volstaan als uitvoerbare titel op grond waarvan de bevolen 
herstelmaatregel gedwongen zou kunnen worden uitgevoerd zonder toestemming of 
medewerking van de huidige eigenaars van het betreffend pand 

Deze stelling kan niet gevolgd worden. De herstelvordering die bij een uitvoerbaar vonnis of 
arrest werd bevolen is immers tegenstelbaar aan de nieuwe eigenaar van het pand, die deze 
herstelvordering dient te ondergaan. Hiertoe vormt het arrest van dit hof dd. 11.12.2013 
waarbij de rechtstreeks dagende partij werd veroordeeld om het herstel uit te voeren, de 
uitvoerbare titel, op grond waarvan een daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarder de 
bevolen herstelmaatregel gedwongen kan uitvoeren. " 

Doordat de eerste reden die door het Hof aangehaald wordt om van een relatieve 
onmogelijkheid te spreken, de reden is dat de aangehaalde gerechtsdeurwaarder aldaar niet 
was om de herstelmogelijkheden na te gaan, maar om het goed te verkopen: "Bovendien 
betrof de vraag om een potentiële koper toegang te verkrijgen tot het pand géén vraag tot 
uitvoering zijnde herstel" 
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Doordat deze stelling manifest onjuist is en dit om twee redenen : 

• Vooreerst kan er letterlijk gelezen worden dat verzoekende partij vordert om 
krachtens voormeld vonnis of arrest er toegang kan verleend worden tot het pand aan 
verzoekende partij: "Verzoeker vraagt mij of ik niet krachtens voormeld vonnis of 

voormeld arrest het pand mag betreden. Ik verklaar hem dat dit vonnis en arrest mij 
hiertoe niet machtigen." Het aan huidige memorie andermaal gevoegd Stuk nr. 3.i. 
van het initiële bundel van eiser in cassatie, te weten het proces-verbaal van 
vaststelling van de gerechtsdeurwaarder, kan dus niet leiden tot een dergelijke 
stelling, nu er aan de gerechtsdeurwaarder gevraagd werd om op basis van het arrest 
dat de dwangsom oplegde toegang kon worden verkregen. Het antwoord luidde hierop 
negatief. 

• Het Hof stelt bovendien dat de aanwezige derde potentiële koper daar enkel was om 
het pand gade te slaan. Ook dit klopt niet. De verkoper die aangehaald werd, was 
conform het PV aanwezig om "Verzoeker verklaart dat deze man erbij is omdat hij 
mogelijks het pand zou kunnen aankopen en vervolgens de nodige herstellingen zou 

kunnen doen. " De bezichtiging had dus als doel om de herstellingen ofwel zelf uit te 
voeren, dan wel via een derde. 

Doordat het Hof op basis ·Van dit proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder dus niet kon 
vaststellen dat de 'koper' hier was om 'bet buis te aanschouwen' nu dit niet blijkt uit de 
verklaring en dat er dus wel verzocht werd om over te gaan tot herstel. 

Het Hof heeft de bewijskracht van het betreffend stuk dan ook geschonden door tegen de 
stukken in een andere interpretatie te geven van de aanwezigheid van de koper. Verzoekende 
partij was aldaar weldegelijk aanwezig om de toestand te kunnen vaststeUen om zodoende het 
nodige herstel in het huis van een derde te gaan uitvoeren; 

Zodoende ligt er een schending voor van artikel 1385quinquies Ger.W. in combinatie met het 
algemeen beginsel betreffende de bewijskracht van de stukken; 

2.3. Derde Onderdeel : schending van artikel 1385guinguies Ger.W. juncto schending van 
artikel 1386 Ger.W. 

Aangezien artikel 1385Quinquies Ger.W. stelt: 

"De rechter die een dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering van de veroordeelde de dwangsom 
opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de dwangsom 
verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de 
veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen. 

Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijkheid intrad, kan de rechler haar niet 
opheffen of verminderen." 

Overwegende dat artikel 1386 Ger.W. stelt: "Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer 
worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier 
van de tenuitvoerlegging dat de Koning bepaalt. " 
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Overwegende dat het Hof inzake de tenuitvoerlegging van de onderliggende titel en de 
mogelijkheid dat verzoekende partij bad om deze als zijnde niet-eigenaar uit te voeren, 
navolgende stelt: , 

"Wanneer door de rechtstreeks dagende partij wordt voorgehouden dat er problemen zouden 
zijn met de uitvoering van de herstelmaatregel (ingevolge weigering tol medewerking door de 
huidige eigenaars), betreft dit een uitvoeringsgeschil waarvoor enkel de beslagrechter 
bevoegd is. 
Het feit dat één gerechtsdeurwaarde weigert om op basis van het arrest van dit hof dd. 
11.12.2013 over te gaan tot gedwongen uitvoering van de herstelmaatregel, kan geenszins 
overmacht uitmaken in hoofde van de opdrachtgever van deze gedwongen uitvoering, zijnde 
de rechtstreeks dagende partij. Niets weerhield de rechtstreeks dagende partij er immers van 
om de uitvoerbare titel vervolgens over te maken aan een andere gerechtsdeu1Waarder. 
Bij lezing van het proces-verbaal van vaststelling dd. 26.10.2016 van plaatsvervangend 
gerechtsdeurwaarder s (stuk 3.i van de rechtstreeks dagende partij) stelt het hof 
vast dat de aangezochte gerechtsdeurwaarder s zich op verzoek van de 
rechtstreeks dagende partij op 26.10.2016 ter plaatse heeft begeven, doch dat de rechtstreeks 
dagende partij tevens "een mogelijke kandidaat-koper heeft uitgenodigd, die ook aanwezig 
is. ". De bedoeling was derhalve klaarblijkelijk niet om over te gaan tot de gedwongen 
uitvoering van de herstelmaatregel, doch wel om zich met behulp van een 
gerechtsdeurwaarder toegang te verschaffen tot het pand samen met een kandidaat-koper, 
opdat deze laatste het pand aan de binnenzijde zou kunnen aanschouwen. 

Er is slechts sprake van een onmogelijkheid in de zin van artikel 1385quinquies van het 
gerechtelijk Wetboek ·indien zich een situatie voordoet waarin de dwangsom als 
dwangmiddel, dit wil zeggen als geldelijke prikkel om de nakoming van de veroordeling 
zoveel als mogelijk te verzekeren, zijn zin verliest. Dat is hel geval indien het onredelijk zou 
zijn om van de veroordeelde meer inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan hij heeft 
betracht. 

Dat is hier in deze zaak evenwel niet het geval, vermits de rechtstreeks dagende partij slechts 
aan één gerechtsdeurwaarder opdracht heeft gegeven om op basis van het arrest dd. 
11.12.2013 over te gaan tot gedwongen uitvoering van de bevolen herstelmaatregel, en hij 
zich onmiddellijk heeft neergelegd bij de (onterechte) weigering door deze aangezochte 
gerechtsdeurwaarder. 

De weigering van de door hem aangezochte gerechtsdeurwaarder om zich op basis van het 
arrest van dit hof dd. 11.12.2013 toegang te verschaffen tot het betreffende pand teneinde tot 
uitvoering van de bevolen herstelmaatregel over te gaan, maakt derhalve geen overmacht uit. 
Bovendien betrof de vraag om een potentiële koper toegang te verkrijgen tot het pand géén 
vraag tot uitvoering zijnde herstel). 

Ter zitting van het hof dd. 28.06.2017 hebben de raadslieden van de rechtstreeks dagende 
partij en van de gedaagqen in gemeenverklaring en 

bevesLigd dat er tussen partijen besprekingen bezig zijn en dat er zelfS een aanvang is 
genomen met de uitvoering van het opgelegde herstel. Dit gegeven bevestigt dat de uitvoering 
van de herstelmaatregel wel degelijk mogelijk is, en dat er van enige overmacht geen sprake 
is. " 
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Doordat . en : in de APR Reeks inzake Beslag, uitgegeven bij Stoxy
Scientia 2001 op pagina 7 stelt: "De rechtstreekse uitvoering komt in het Gerechtelijk 
Wetboek slechts sporadisch aan bod 

Luidens artikel 1386 lamnen vonnissen en notariële akten slechts ten uitvoer worden gelegd 
op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van 
tenuitvoerlegging (".) 

De opgelegde verplichtingen moeten zo nauwkeurig mogelijk worden omschreven. De 
tenuitvoerlegging mag niet verder strekken dan tot datgene waartoe de titel toestemming 
geeft. In de eerste plats dient de titel uitdrukkelijk de machtiging tot reële executie te geven. 
Zo 'n uitdrukkelijke machtiging is steeds vereist. Dit is bv ook het geval wanneer de 
verbintenis strekt tot de afbraak of het verwijderen van een bepaalde zaak (vlg. Art. 1143 

' B. W; Laurent, Principes, XVI, 261, nr. 200). Heeft de rechter z_ich in zijn vonnis beperkt lot 
het opleggen van een bepaalde verplichting (bv een woning te verlaten, een bepaalde zaak te 
leveren, toegang te verlenen aan een nabuur, een muur te slechten enz.) en voert de debiteur 
dit vonnis niet vrijwillig uit, dan mag de schuldeiser niet op eigen gezag de uitvoering 
bewerkstelligen (bv afbraak op kosten van de debiteur), maar dient hij zich hiervoor terug te 
wenden tot de rechter die het vonnis heeft geveld. Deze rechter kan dan nadere maatregelen 
bevelen: bv. de uitdrijving van de huurder, de machtiging verlenen tot inbezitname van het te 
leveren goed, toelating verlenen aan de schuldeiser de werken op kosten van de debiteur te 
laten uitvoeren e.d.m. het gaat hierbij niet om een uitvoeringsgeschil. " 

Doordat het Hof hier stelt dat het arrest van 1 1  december 2013 toelating zou verschaffen aan 
verzoekende oartij, die geen eigenaar meer is, om zich toegang te verschaffen tot het pand 

_ ; Doordat dit pand immers verkocht is aan de in de procedure in 
gemeenverklaring betrokken derden, met name consorten : 

Doordat het hof de herstelmaatregel in hoofde van verzoekende partij echter als volgt beeft 
opgelegd: 

Veroordeelt beklaagden solidair voor het geval dat aan de veroordeling tot het uitvoeren van 
de herstelmaatregelen niet wordt voldaan, tot betaling aan de wooninspecteur van een 
dwangsom van HONDERVIJFENTWINTIG EURO per dag verrraging vanaf de eerste dag 
volgend op het verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig arrest 
vooraf werd betek2nd. 

Doordat er in dit dictum niet voorzien wordt in een situatie waarbij het pand zou verkocht 
worden; 

Doordat alsdan, zoals in huurzaken het geval is, er een expliciete machtiging had moeten 
voorzien om desgevallend, bij een eventuele verkoop, het pand te laten betreden, met behulp 
van politionele dinesten en/of de gerechtsdeurwaarder; 

Doordat er echter geen enkele machtiging is voorzien, voor het geval dat het pand verkocht 
wordt; 
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Doordat een herstelvordering geenszins het verbod oplegt om een pand door te verkopen; 
Doordat een doorverkoop zelfs zeer vaak noodzakelijk is en er alsdan een akte van herstel 
dient opgesteld te worden; 

Het dictum van het arrest van 11  december 2013 laat dus niet toe aan verzoekende partij om 
zich met behulp van een gerechtsdeurwaarder toegang te verschaffen tot het pand; 

Er is dan ook geen mogelijkheid om op basis van het arrest van 11  december 2013 dat de 
herstelvordering oplegde in hoofde van verzoekende partij, zich toegang te verschaffen tot 
het pand, na verkoop van het pand; 

Zodoende ligt er dan ook een schending voor van artikel l 385quinquies Ger. W. juncto artikel 
1386 Ger. W. 

2.4. Vierde Onderdeel : schending van artikel 795 Ger. W. en 1395 Ger. W. 

Overwegende dat artikel 795 Ger.W. stelt dat de vorderingen tot uitlegging, verbetering of 
herstel van de omissie van een punt van de vordering worden gebracht voor de rechter die de 
uit te leggen, te verbeteren of te herstellen beslissing heeft gewezen of voor het gerecht 
waarnaar de beslissing wordt verwezen; 

Overwegende dat artikel 1395 Ger. W. stelt: "alle vorderingen betreffende (. .. .) middelen tot 
tenuitvoerlegging (. .. .) worden gebracht voor de beslagrechter. (".) " 
Overwegende dat verzoekende partij in het beschikkend gedeelte, naast de toepassing van 
artikel 1385quinquies Ger.W. ook verzoekt om desgevallend de herstelvordering uit te 
leggen, te verbteren of het herstel van de omissie van een punt van de vordering in orde te 
brengen; 

Overwegende dat het Hof op pagina 46 stelt dat: "In het beschikkend gedeelte van zijn 
beroevsconclusie vordert de rechtstreeks dagende partij om "desgevallend te bevelen dat de 
heer · _ ondanks aanwezigheid van de huurders, nieuwe kopers of andere derden, zich vrij 
toegang kan verschaffen tot het betreffend onroerend goed, desgevallend met behulp van een 
gerechtsdeurwaarder, al dan niet bijgestaan door de uitvoerende macht, zijnde 
politiediensten, dit om uitvoering te kunnen geven aan de opgelegde plicht om in herstel te 
kunnen voorzien, waarbij de koper bovendien verplicht wordt om hem een sleutel over te 
maken van het pand, dit laatste onder verbeurte van een dwangsom ( ... ) Deze vordering is 
ongegrond, om reden dat deze vordering niet kadert binnen de mogelijkheid van art. 
1385quinquies ger.w. ( .. .) en om reden dat het a"est van dit hof dd 11.12.2013 reeds de 
uitvoerbare titel vormt voor een daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarder om zich toegang 
te veschaffen tot het betrefende pand teneinde tot uitvoering van de bevolen herstelmaatregel 
over te gaan. " 

Doordat het dictum van het arrest van het Hof van Beroep niet voorziet in de wettelijk 
toegelaten doorverkoop, mits opstellen van een akte van herStel, kon de gerechtsdeurwaarder 

( zich op basis van dit arrest dan ook geen toelating verschaffen; Het Hof gaat er dan ook 
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verkeerdelijk vanuit dat eiser in cassatie zich op basis van het arrest da:t lastens hem gericht 
was en niet lastens de kopers van het gebouw dat hij aan deze laatste verkocht had. zich 
toegang kon verschaffen. 

Overwegende dat het Hof had moeten ingaan op deze vordering, dit conform artikel 795 
Ger. W.; 

Overwegende dat onterecht gemeld wordt dat deze vordering een vordering betreft die dient 
voorgelegd te worden aan de beslagrechter, als rechter die bevoegd is voor de 
executiegeschillen; 

Zodoende ligt er een schending voor van artikel 795 Ger.W.juncto artikel 1 395 Ger. W. 

* 

* " 

Zodoende ligt er een schending voor van artikel 1 3 85quinquies Ger.W. al dan niet in 
combinatie met artikel 149 Grondwet, het algemeen beginsel van de miskenning van de 
bewijskracht van stukken, een schending van artikel 1386 Ger. W. en schending van artikel 
795 Ger.W., juncto artikel 1395 Ger.W. 
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OM DEZE REDENEN 

BEHAGE HET, BET HOF VAN CASSATIE, 

H�t cassatieberoep ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

Dienvolgens de zaak te verwijzen naar een hiertoe bevoegd Hof van Beroep; 

Kosten als naar recht; 

Antwerpen, 6 december 2017 

15-66 

Bijgevoegd Stuk: 
proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder zoals het voorkwam onder de inventaris van 
verzoekende partij onder stuk nr. 3i. 

- �  
Voor eensluidend afschrift, ( :· afgT7::J· 

( 
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Vrij van alle griffierechten 
R.R.D. nr. bctJ \ 

Voor eensluidend afschrift afgegeven aan mr. Huguette 
Geinger, advocaat voor de Wooninspecteur van het Vlaams 
Gewest bevoegd voor het grondgebied van de provincie 
Antwerpen. 
Brussel, 13juni 2018 
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