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Inzake:

De heer I i, iandbouwer, en de heer I landbouwer,
samen wonende te Mechelen,

eisers
hebbende als raadsman Mr. E. Bertels, advocaat te 2860 Sint-Katelijne-Waver, 
Mechelsesteenweg 354

TEGEN:

De STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST 
BEVOEGD VOOR DE PROVINCIE ANTWERPEN, met kantoren gevestigd te 
2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 111/113

verweerder
hebbende als raadsman Mr. J. Claes, advocaat te 2550 Kontich, 
Mechelsesteenweg 160

*r ft ft * ft

De beslagrechter neemt in acht:

- de inleidende dagvaarding/akte van verzet bij geboekt exploot van 
gerechtsdeurwaarder V. Lamoral te Mechelen van 31 december 2015;

- de beschikking van 8 januari 2016 verleend overeenkomstig artikel 747 §1 van 
het gerechtelijk wetboek, en het akkoord van partijen om alle conclusies, ook 
deze die laattijdig ter griffie werden neergelegd, in de debatten te behouden;

- de conclusies voor eisers op verzet neergelegd ter griffie op 7 maart 2016 en op 
29 april 2016;

- de conclusies voor verweerder op verzet neergelegd ter griffie op 16 februari 
2016 en op 11 april 2016;

- de voor de partijen neergelegde stukken.
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1. Aanleidinq tot het qeschil

1.
Eisers werden bij vonnis van 15 november 2006 van de correctionele rechtbank te 
Mechelen (11de kamer) veroordeeld tot een geidboete, deels met uitstel, voor het 
uitvoeren van een reliefwijziging door ophoging van het perceel aan de

te met ongeveer 1 m tot 1,2 m over een oppervlakte van 50 m
op 40 m door het storten van aarde vermengd met steenpuin en andere 
bodemvreemde en verontreinigde materialen.
Volaens eisers werd dit perceel opgehoogd door toedoen van de

, en dit zonder hun toestemming (zie de dagvaarding d.d. 12 juni 2009; stuk 
19 bundel verweerder).
Aangaande de herstelvordering oordeelde de correctionele rechtbank als voIgt:

"Beveelt op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur, of het college van 
Burgemeester en Schepenen, het herstel van de plaats, nader omschreven in de 
betichting, in haar oorspronkelijke staat. Wat impliceert dat het perceel wordt 
afgegraven tot op zijn oorspronkelijk niveau.
Dit betekent dat over een oppervlakte 50m x 40m een afgraving van 1m tot 1,2m 
dient te gebeuren. Het herstel kan als uitgevoerd worden aangezien na aflevenng 
van een gunstig bodemattest van OVAM.

Bepaalt de termijn van herstel op zes maanden beginnend op de dag volgend op de 
dag waarop onderhavig vonnis in kracht van gewijsde is getreden.

Voor het geval de plaats niet vrijwillig in de vorige staat wordt hersteld binnen de 
gestelde termijn, beveelt dat de gemachtigde ambtenaar, thans Gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur, of het college van Burgemeester en Schepenen, van 
ambtswege in de uitvoering van het vonnis kan voorzien voor wat het herstel betreft, 
onder zijn leiding en toezicht van de eerste daartoe aangezochte 
gerechtsdeurwaarder, deze desnoods bijgestaan door de openbare macht.

(...)

Zegt dat de herstelmaatregel wordt opgelegd onder verbeurte van een dwangsom 
van 400 euro per kalenderdag vertraging in het voltooid herstel van de plaats in de 
vorige staat en dit vanaf de dag volgend op de laatste dag van de gestelde 
hersteltermijn."

Dit vonnis werd aan eisers betekend op 28 maart 2007. In het exploot van 
betekening werd aan eisers meegedeeld dat het bevolen herstel uiterlijk op 30 mei 
2007 moest uitgevoerd zijn, bij gebreke waaraan een dwangsom verschuldigd zou 
zijn van 400,00 euro per dag vertraging.
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Op 12 juni 2009 brachten eisers een dagvaarding uit lastens verweerder om te 
verschijnen voor de 11de kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 
rechtsprekend in correctionele zaken, ertoe strekkende te zeggen voor recht dat de 
dwangsom dient te worden opgeheven, minstens verminderd, en vast te stellen dat 
verweerder geen aanspraak kan maken op dwangsommen en derhalve niet 
gerechtigd is te doen overgaan tot verdere gedwongen tenuitvoerlegging.

Bij vonnis van 17 februari 2010 - waarin vermeld werd dat er gedurende zeven 
dagen werken werden uitgevoerd, die 26.700,68 euro hebben gekost p. 5 van het 
vonnis) - werd de vordering van eisers afgewezen als ongegrond, omdat zij geen 
onmogelijkheid bewezen om aan de hoofdveroordeling te voldoen. De rechtbank 
oordeelde geen toepassing te kunnen maken van artikel 1385quinquies van het 
gerechtelijk wetboek.
Dit vonnis werd bevestigd bij arrest van het Hof van bero.ep te Antwerpen van 16 juni 
2010. Het cassatieberoep van eisers werd afgewezen bij arrest van het Hof van 
Cassatie van 25 januari 2011.

Er werd, naast de betekening van meerdere verjaringstuitende bevelen aan eisers, 
inmiddels ook uitvoerend onroerend beslag gelegd, dat hernieuwd werd op 25 
november 2010, en bij beschikking van 30 januari 2009 verleend op £enzijdig 
verzoekschrift door de beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen 
werd notaris met standplaats te bij toepassing van artikel 1580
van het gerechtelijk wetboek benoemd om tot de openbare en gerechtelijke 
verkoping over te gaan van het op 15 januari 2008 in beslag genomen onroerend 
goed en tot de verrichtingen van rangregeling.

3.
Bij exploot van 17 november 2015 werd ten verzoeke van verweerder een herhaald 
bevel aan eisers betekend waarin dwangsommen werden opgeeist :

- ten belope van 303.200,00 euro (758 maal 400,00 euro voor de periode van 
30 mei 2007 tot 25 juni 2009);

- 410.800,00 euro (1027 maal 400,00 euro voor de periode van 24 januari 2013 
tot 17 november 2015);

Eisers hebben bij dagvaarding van 31 december 2015 verzet ingesteld tegen drt 
bevel.

2. Voorwerp van de vordering 

De vordering van eisers strekt er toe :

- deze ontvankelijk en gegrond te verklaren;
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- in hoofdorde : te horen zeggen voor recht dat slechts dwangsommen kunnen 
aangerekend worden ten belope van 303.200,00 euro (d.w.z. tot 25 juni 2009);

- in ondergeschikte orde :
alvorens uitspraak te doen ten gronde :
de stedenbouwkundig inspecteur te bevelen om de resultaten van het 
bodemonderzoek uitgevoerd in oktober 2015 over te leggen, op straffe van 
dwangsom van 400,00 euro per dag vertraging vanaf de betekening van het 
tussen te komen vonnis

-over de kosten te horen beslissen als naar recht;
-de te vellen beslissing uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, spijts ieder 
rechtsmiddel, zonder zekerheidsstelling en met uitsluiting van elk vermogen 
tot kantonnement.

Verweerder besluit tot de onontvankelijkheid, minstens ongegrondheid van het 
verzet.
Hij verzoekt om eisers te veroordelen tot de kosten van de procedure, waarbij hij de 
rechtsplegingsvergoeding aan zijn zijde begroot op 1.320,00 euro.

3. Beoordelinq

1.
Zoals hoger aangehaald werden de heer en de heer
correctioneel veroordeeld tot "het herstel van de plaats, nader omschreven in de 
betichting, in haar oorspronkelijke staat. Wat impliceert dat het perceel wordt 
afgegraven tot op zijn oorspronkelijk niveau.
Dit betekent dat over een oppervlakte 50m x 40m een afgraving van 1m tot 1,2m 
dient te gebeuren. Het herstel kan als uitgevoerd worden aangezien na aflevering 
van een gunstig bodemattest van OVAM” (vonnis correctionele rechtbank Mechelen 
d.d. 15 november 2006).

Naar aanleiding van een herhaald bevel d.d. 17 december 2010 werd hiertegen door 
eisers bij dagvaarding d.d. 2 februari 2011 een procedure ingesteld bij de 
beslagrechter te Mechelen teneinde te horen zeggen voor recht dat de 
dwangsommen die in dit herhaald bevel werden gevorderd, niet verbeurd zijn. 
Uiteindelijk resulteerde deze procedure - na afwijzing van de vordering van eisers bij 
vonnis van de beslagrechter van 16 September 2011- in een arrest van de achtste 
kamer van het Hof van beroep te Antwerpen d.d. 28 november 2012. Het Hof van 
beroep oordeelde daarbij als voIgt:

- in de beschikking van 30 januari 2009 waarbij bij toepassing van artikel 1580 
van het gerechtelijk wetboek notaris werd aangesteld, heeft de
beslagrechter (impliciet doch zeker) geoordeeld dat de dwangsommen die 
door de stedenbouwkundige inspecteur werden gevorderd in het bevel van 6 
december 2007 en waarvoor op 15 januari 2008 werd uitgevoerd, verbeurd 
zijn;
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- tegen de beschikking van 30 januari 2009 werd door eisers geen derdenverzet 
ingesteld, zodat deze definitief is;

- bijgevolg dient nagegaan of na 6 december 2007 nog dwangsommen werden 
verbeurd.

Vervolgens stelde het Hof van beroep vast dat de raadsman van eisers op 25 juni 
2009 aan de stedenbouwkundig inspecteur en aan het college van burgemeester en 
schepenen meedeelde dat de herstelvordering werd uitgevoerd.

Op 16 april 2012 (stuk 49 bundel verweerder) stelde de stedenbouwkundig 
inspecteur T. Tortelboom in een proces-verbaal vast:
“De volgende werken dienen overeenkomstig de bepalingen van het vonnis te 
worden uitgevoerd:

- het herstel in de vorige staat door : een afgraving 1m tot 1,2m over een 
oppervlakte 50m x 40m. Het herstel kan als uitgevoerd worden aangezien na 
aflevering van een gunstig bodemattest van OVAM

Vastgesteld werd echter: dat de melding van herstel d.d. 24/06/2009 niet vergezeld 
was van een gunstig bodemattest van OVAM.
(...)
Zolang het integraal herstel, i.e. het realiseren van de afgraving an het bekomen van 
een gunstig bodemattest, niet is doorgevoerd en gemeld, kan de stedenbouwkundig 
inspecteur geen PV van uitvoering overeenkomstig art. 6.1.45 VCRO (Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordering) opmaken zonder het gezag van gewijsde van het 
vonnis d.d. 15/11/2006 te schenden”.

Het Hof van beroep heeft in het arrest van 28 november 2012 evenwel met gesteld 
dat het herstel maar pas als uitgevoerd kan beschouwd worden, wanneer er door 
eisers een gunstig bodemattest van OVAM wordt bekomen.
Het Hof van beroep overwoog immers :

“De afgraving van 1m tot 1,2 m over een oppervlakte van 50m x 40m is derhalve 
determinerend voor de uitvoering van het bevolen herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand. De aflevering van een gunstig bodemattest van OVAM kan 
de realisatie van dit determinerende onderdeel aantonen.

De aflevering van dergelijk gunstig bodemattest door OVAM is echter niet 
determinerend. Evenmin is de aflevering van dit bodemattest de enige wijze waarop 
de uitvoering van het bevolen herstel kan worden aangetoond.

De vaststelling van de realisatie van het determinerende onderdeel behoort immers 
tot de bevoegdheid van de stedenbouwkundige inspecteur en niet tot deze van 
OVAM.

De vaststelling moet dan ook ter plaatse gebeuren overeenkomstig de regeling van 
artikel 6.1.45 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordering, die inhoudt dat op de
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stedenbouwkundige inspecteur de rechtsplicht rust om, van zodra de melding wordt 
gemaakt dat het bevolen herstel is uitgevoerd, ter plaatse vast te stellen of dit al dan 
niet het geval is.

13.
In het proces-verbaal van vaststelling van 16 april 2012 worden geen vaststellingen 
gedaan met betrekking tot de uitvoering van het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand, zoals dit werd bevolen. doch wordt slechts vastgesteld dat 
de melding van het herstel niet vergezeld was van een gunstig bodemattest van 
OVAM.

Uit de voorliggende stukken blijkt dat handelingen werden gesteld met het oog op het 
uitvoeren van het bevolen herstel en dat op 25 juni 2009 de stedenbouwkundig 
inspecteur op de hoogte werd gesteld van het herstel.

Dat sedertdien en tot op heden niet is vastgesteld of de plaats in haar oorspronkelijke 
staat is hersteld, is Iouter te wijten aan de stedenbouwkundige inspecteur.

In de gegeven omstandigheden is door toedoen van de stedenbouwkundig 
inspecteur niet aangetoond dat de heren en de
hoofdveroordeling tot herstel niet naleefden.

De dwangsommen verbonden aan de hoofdveroordeling zijn dan ook niet verbeurd 
vanaf 25 juni 2009 tot op het ogenblik van een vaststelling door de 
stedenbouwkundig inspecteur overeenkomstig artikel 6.1.45 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening."(p. 5-6 arrest van 28 november 2012)

2.
In het herhaald bevel d.d. 17 november 2015 werden dwangsommen opgeeist:

- ten belope van 303.200,00 euro (758 maal 400,00 euro voor de periode van 
30 mei 2007 tot 25 juni 2009); dit bedrag wordt niet betwist door eisers;

- 410.800,00 euro (1027 maal 400,00 euro voor de periode van 24 januari 2013 
tot 17 november 2015); dit bedrag wordt wel betwist door eisers.

3.
De taak van de beslagrechter bestaat er in casu in te onderzoeken of de 
hoofdveroordeling werd nagekomen, en dit voor de periode van 24 januari 2013 tot 
17 november 2015.
De bewijslast ter zake rust op de partij die de veroordeling bekwam, de 
stedenbouwkundig inspecteur. Hij moet bewijzen dat de voorwaarden voor de 
verbeurte van de dwangsom vervuld zijn. Vermits het om feiten gaat, kan dit bewijs 
worden geleverd met alle middelen rechtens, getuigen en vermoedens inbegrepen.
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De dwangsom is enkel verbeurd wanneer de gewraakte handelwijze klaarblijkeiijk, 
zonder redelijke discussie, een inbreuk op de opgelegde verplichting oplevert. Enkel 
in dat geval is er sprake van een inbreuk en wordt de dwangsom verbeurd. Is een 
redelijke discussie mogelijk, dan is de dwangsom niet verbeurd (E. DIRIX en K. 
BROECKX, "Beslag", in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, p. 66, nr. 83 j).

Bij deze toetsing moet men het doel en de strekking van de veroordeling als 
richtsnoer nemen, met dien verstande dat de veroordeling geacht wordt niet verder te 
strekken dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel (Cass. 9 februari 2007, RW
2007-08, 1033).

Bij de beoordeling van de vraag of al dan niet werd voldaan aan de 
hoofdveroordeling, dient men oog te hebben voor redelijkheid en billijkheid. De grens 
tussen een exacte uitvoering en anderzijds slordigheid of nalatigheid die gelijkstaat 
met niet-behoorlijke uitvoering van de prestatie, kan in sommige gevallen alleen aan 
de hand van redelijkheid en billijkheid worden afgebakend. Daarbij mag rekening 
worden gehouden met de door de veroordeeide verrichte inspanningen en met het 
ten bate van de eisende partij verwezenlijkte resultaat (Wagner, K., ‘Dwangsom', in APR, 
Mechelen, Kluwer, 2003, p. 97, nr. 98)

Aangezien de verbeurte van een dv/angsom in bepaalde gevallen een ernstige 
vermogensaantasting voor de veroordeeide tot gevolg kan hebben, en aangezien 
verbeurde dwangsommen als private straf gelden, moet het door de rechter 
opgelegde gebod of verbod strikt worden geinterpreteerd. De veroordeeide moet 
precies weten waaraan hij zich moet houden, zonder dat er ruimte kan zijn voor 
uitbreidende of analogische interpretatie van het rechterlijk gebod of verbod (Wagner, 
K., o.c., p. 98, nr. 99). Bij redelijke twijfel of een gedraging een inbreuk oplevert, speelt 
deze twijfel in het voordeel van de veroordeeide (Wagner, K„ o.c., p. 99).

Tevens dient in onderhavig dossier rekening te worden gehouden met het inmiddels 
tussengekomen arrest van het Hof van beroep van 28 november 2012, waarin o.m. 
werd overwogen dat de aflevering van een gunstig bodemattest door OVAM niet 
determinerend is, en dat de aflevering van een bodemattest niet de enige wijze is 
waarop de uitvoering van het bevolen herstel kan worden aangetoond.

4.
Voor de periode van 24 januari 2013 tot 17 november 2015 wordt door verweerder 
e6n proces-verbaal opgemaakt door stedenbouwkundig inspecteur J. Giebens op 24 
januari 2013 voorgelegd (stuk 50 bundel verweerder).
In dit proces-verbaal, o.m. opgesteld in uitvoering van artikel 6.1.45 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, en gebaseerd op vaststellingen van 16 januari 2013, 
wordt vermeld :
“Het perceel is over een oppervlakte van 50m x 40m met een afgraving van 1m tot 
1.20 m terug hersteld tot op zijn oorspronkelijke niveau.
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Biiaevola dienen noa volaende werken te worden uitgevoerd:
Er is nog steeds GEEN gunstig bodemattest van OVAM afgeleverd.
De herstelmaatregel kan enkel als uitgevoerd aanschouwd worden, indien er een 
gunstig attest van desbetreffend perceel voor handen is”.

5.
Zoals hoger aangehaald heeft het Hof van beroep in het arrest van 28 november 
2012 niet gesteld dat het herstel maar pas als uitgevoerd kan beschouwd worden, 
wanneer er door eisers een gunstig bodemattest van OVAM wordt bekomen, waarbij 
het Hof overwoog : “De afgraving van 1 m tot 1,2 m over een oppervlakte van 50m x 
40m is derhalve determinerend voor de uitvoering van het bevolen herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand." (p. 6 tweede alinea arrest)

Er werden in het kader van de eerdere procedure voor de beslagrechter en het Hof 
van beroep door eisers facturen neergelegd van werken, gedateerd op 6 juni 2009 
en op 23 juni 2009.
Uit het proces-verbaal opgesteld op 24 januari 2013 blijkt dat het perceel over een 
oppervlakte van 50m x 40m met een afgraving van 1m tot 1.20 m terug hersteld is 
tot op zijn oorspronkelijk niveau.

Naar het oordeel van de beslagrechter was het doel en de strekking van de 
hoofdveroordeling de reliefwijziging ongedaan maken, wat inmiddels ook gebeurd is. 
Dat er nog geen bodemattest voorhanden is, doet geen afbreuk aan deze 
vaststelling.

In het licht van het voorgaande zijn voor de periode vanaf 24 januari 2013 tot 17 
november 2015 geen overtredingen op de dwangsomveroordeling bewezen, en is 
het verzet van eisers gegrond.

4. Gedinqkosten

De stedenbouwkundig inspecteur wordt als de in het ongelijk gestelde partij tot de 
gerechtskosten veroordeeld (artikel 1017, lid 1 van het gerechtelijk wetboek).

De gerechtskosten omvatten onder meer de rechtsplegingsvergoe-ding, zoals 
bepaald in artikel 1022 van het gerechtelijk wetboek (artikel 1018, 6° van het
gerechtelijk wetboek).

De vordering die opkomt tegen de gedwongen tenuitvoerlegging is een niet in geld 
waardeerbare vordering (Cass. 12 januari 2012, C.10.06S3.N, www.juridat.be), waarvoor artikel 
3 van het K.B. van 26 oktober 2007 (na indexatie) voor de rechtsplegingsvergoeding 
een basisbedrag van € 1.320,00 vooropstelt.

http://www.juridat.be
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5. Uitvoerbaarheid bii voorraad

De vorderingen voor de beslagrechter worden ingeleid en behandeld zoals in kort 
geding (artikel 1395, lid 2 van het gerechtelijk wetboek), en de inleiding en de 
behandeling van de zaken vinden dus plaats volgens de artikelen 1035-1041 van het 
gerechtelijk wetboek.

De beschikkingen van de beslagrechter zijn derhalve, gelet op artikel 1039 van het 
gerechtelijk wetboek, van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad. Die uitvoerbaarheid 
dient dus niet te worden gevraagd, noch dient zij uitdrukkelijk te worden 
uitgesproken.

BESLISSING VAN DE BESLAGRECHTER :

Deze beschikking wordt uitgesproken op tegenspraak;

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken en op de latere aanvullingen en wijzigingen daaraan werden in acht 
genomen;

Het verzet van de heer en de heer is ontvankelijk en
gegrond;

De beslagrechter zegt voor recht dat slechts dwangsommen kunnen aangerekend 
worden ten belope van een bedrag van driehonderd en drieduizend tweehonderd 
euro (303.200,00 euro), d.w.z. tot 25 juni 2009, en dat het herhaald bevel tot betalen 
van 17 november 2015 onrechtmatig werd betekend voor de meer gevorderde 
bedragen aan dwangsommen;

De stedenbouwkundig inspecteur wordt veroordeeld tot betaling van de 
gedingkosten, voor de heer en de heer begroot op €
194,92 (dagvaardingskosten) en € 1.320,00 (rechtsplegingsvergoeding), en voor de 
stedenbouwkundig inspecteur op € 1.320,00 (rechtsplegingsvergoeding).
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Aldus uitgesproken op drie iuni tweeduizend zestien in openbare zitting van de 
MBe-kamer, die samengesteld was u'rt

Mevrouw J. BOURLET, beslagrechter,
Mevrouw L. DE VOS, griffier

L. DE VOS J. BOURLET




