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IN DE ZAAK VAN: 

De heer geboren te op wonende te 

eiser. 
ter zitting vertegenwoordigd door mr. D. Kerremans, advocaat te 2970 Schilde, Wijne

gemsteenweg 83-85. 

TEGEN: 

De STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR van Inspectie RWO - Antwerpen, met kantoren 
gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 5. 

verweerder. 
ter zitting vertegenwoordigd door mr. J. Claes, advocaat te 2550 Kontich, Mechel

sesteenweg 160. 

De heer , geboren te o� wonende te 

vrijwillig tussenkomende partij. 
ter zitting vertegenwoordigd door mr. L. Verbraeken, advocaat te 2340 Beerse, Bisschops
laan 31. 

1. De heer geboren op , wonende te 

2. Mevrouw geboren op , wonende te 

vrijwillig tussenkomende partijen. 
ter zitting vertegenwoordigd door mr. W. Luyckx, advocaat te 2340 Beerse, Statiestraat 

34. 
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* * * * * 

Gezien de stukken van de rechtspleging, in het bijzonder: 
- de inleidende dagvaarding, betekend bij exploot van gerechtsdeurwaarder 

te van 

p.3 

- de verzoekschriften tot vrijwillige tussenkomst, neergelegd ter griffie op 1 en 4 septem

ber 2017; 
- de beschikking bij toepassing van art. 747, § 2, Ger. W. van 5 september 2017; 
- de besluiten van de stedenbouwkundig inspecteur, neergelegd ter griffie op 4 oktober 

2017 en 17 november 2017; 
- de besluiten van 

vember 2017; 
- de besluiten van 
- de besluiten van 

en neergelegd ter griffie op 6 no-

. neergelegd ter griffie op 7 november 2017; 
neergelegd ter griffie op 10 november 2017. 

Gehoord partijen bij monde van hun voormelde raadslieden, in hun middelen en besluiten 
op de openbare zitting van 6 februari 2018. 

Gezien de stukken van partijen. 

1. FEITEN 

Het hof van beroep te Antwerpen veroordeelde en met arrest van 
20 december 2006 wegens stedenbouwkundige inbreuken op het perceel te 

,, als eigenaar en als huurder. 

Met arrest van 12 september 2007 veroordeelde hetzelfde hof vervolgens en 
tot herstel in de oorspronkelijke toestand binnen één jaar na het in kracht van 

gewijsde treden van dat arrest, onder verbeurte van een dwangsom van € 148, 74 per dag 
vertraging vanaf de eerste dag volgens op het verstrijken van die hersteltermijn en in zover
re het arrest vooraf werd betekend. 

De stedenbouwkundig inspecteur liet het arrest van 12 september 2007 betekenen aan 
en met exploot van plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder 

te van 17 juni 2008 met bevel tot herstel in de oorspronkelijke staat uiterlijk 
op 27 september 2008 en vanaf 28 september 2008 en vanaf dan betaling van de dwangsom 
(ten onrechte vermeld als€ 150,00 per dag). 

Nadien liet de stedenbouwkundig inspecteur op regelmatige tijdstippen een verjaringsstui
tend bevel tot betalen betekenen, waarbij de dwangsom wel correct werd herleid tot € 

148, 74 per dag. 
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Bij akte verleden voor notaris 

kocht aan en 

te op 

het handelshuis op en met grond te 

p.4 

ver-

De akte vermeldt het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 20 december 2006 en 
verwijst verder naar de veroordeling tot herstel onder verbeurte van een dwangsom bij ar

rest van 12 september 2007. en i1erbonden er zich toe de herstelvorde

ring uit te voeren uiterlijk op 9 mei 2008. Indien de herstelvordering niet zou zijn uitgevoerd 
op 29 september 2008 zouden en een dwangsom van € 150,00 per dag 

verschuldigd zijn aan de stedenbouwkundig inspecteur. De kosten voor uitvoering van de 
herstelvordering waren begrepen in de verkoopprijs. 

Daarnaa;;t werd op dezelfde dag voor dezelfde notaris de afzonderlijke akte verleden, voor-
geschreven door (huidig) art. 5.2.1, § 1, vierde lid, VCRO, waarbij en 
zich verbonden tot uitvoering van de herstelmaatregel. 

en lieten de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur met exploten van 
3 augustus 2009 dagvaarden voor de beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te 
Turnhout. Zij vroegen te zeggen voor recht dat de voorwaarden voor het verbeuren van de 
dwangsommen, opgelegd bij arrest van 12 september 2007, niet meer vervuld waren vanaf 
28 september 2008, omdat het herstel was uitgevoerd. 

Met beschikking van 16 februari 2010 voegde de beslagrechter beide zaken en verklaarde hij 
de vorderingen ontvankelijk doch ongegrond. Hij verklaarde de tussenvordering van 

ken. 
tegen onontvankelijk, omdat die partijen geen partij waren in elkaars za-

en lieten op 12 en 14 januari 2011 in afzonderlijke procedures het 
Vlaams Gewest dan wel de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur dagvaarden voor de 
beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, teneinde te zeggen voor recht 
dat de voorwaarden voor verbeurte van een dwangsom zoals bepaald bij arrest van 12 sep-
tember 2007 niet meer vervuld waren sedert 22 juli 2010. en kwamen 
vrijwillig tussen in elkaars zaken. Daarnaast stelde een vordering in vrijwaring 
tegen 

Bij beschikking van 21 juni 2011 voegde de beslagrechter beide zaken en verklaarde hij de 
vorderingen van en tegen het Vlaams Gewest dan wel de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur ongegrond. Op de tussenvordering veroordeelde hij 
om te vrijwaren voor alle dwangsommen ten laste van en eveneens 
voor de lastens uitgesproken gedingkosten. 

Het hoger beroep van tegen de beschikking van 21 juni 2011 werd ontvankelijk 

maar ongegrond verklaard bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 17 oktober 
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2013. Het hof stelde daarbij vast dat geen vordering stelde met betrekking tot de 

oorspronkelijke vordering in vrijwaring van verweerder (rand nr. 9 van het arrest). 

Op 19 december 2014 stelde de stedenbouwkundig inspecteur vast dat het arrest van 12 

september 2007 was uitgevoerd. 

Het laatste voorliggend verjaringsstuitend bevel tot betalen van de dwangsommen van 9 juni 
2017, vermeldt als verbeurde dwangsommen€ 337.231,32, zijnde€ 148,74 per dag gedu
rende 2.268 dagen, van 28 september 2008 tot 14 december 2014. 

Ondertussen liet met exploot van 6 juli 2016 en dagvaar
den voor de burgerlijke kamer in deze rechtbank en afdeling, teneinde hem te vrijwaren 
voor de dwangsommen welke hij zou verschuldigd zijn. Deze zaak werd nog niet in staat 
gesteld in afwachting van de overige procedures. 

ll. VORDERINGEN 

Volgens besluiten vragen en te zeggen voor 

recht dat de dwangsommen, zoals opgevorderd door de stedenbouwkundig inspecteur ver
jaard zijn. 

Bijkomend vraagt er akte van te verlenen dat hij uitdrukkelijk stelt dat de ste

denbouwkundig inspecteur niet over een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvord11ring 
beschikt. 

De stedenbouwkundig inspecteur vraagt de vorderingen onontvankelijk, minstens onge
grond te verklaren. 

111. IN RECHTE 

A. Ontvankelijkheid 

De stedenbouwkundig inspecteur acht de vorderingen onontvankelijk ingevolge het gezag 
van gewijsde van de beschikkingen van 16 februari 2010 en 21 juni 2011 en het arrest van 17 
oktqber 2013. 

In de procedures waarin die beslissingen werden gewezen, werd evenwel (naast de vorde

ring in vrijwaring van ·tegen alleen gediscussieerd over de vraag of her
stel in de oorspronkelijke toestand, bevolen bij arrest van 12 september 2007, al dan niet 

was uitgevoerd. Partijen voerden alsdan geen discussie over de verjaring van de dwang

sommen. 



Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout-A.R. 17-1220-A p. 6 

Aangezien nog niet in rechte werd geoordeeld over de verjaring, bij gebreke aan vordering 
op dat punt, kunnen en de vrijwillig tussenkomende partijen thans op ontvanke
lijke wijze de verjaring van de dwangsommen inroepen. 

en waren overigens nooit partij in de voorgaande proced1,1res zodat 

de voormelde uitspraken geen gezag van gewijsde opzichtens hen hebben. 

B. Verjaring van de dwangsommen 

(1) 
De dwangsommen verjaren door verloop van zes maanden, welke termijn vatbaar is voor 
stuiting en- schorsing. 

Waar zijn tegenpartijen de verjaring inroepen, moet de stedenbouwkundig inspecteur de 
stuiting of schorsing bewijzen. 

(2) 
De stedenbouwkundig inspecteur beroept zich vooreerst op de stuiting ingevolge de opeen
volgende verjaringsstuitende bevelen. 

Het staat daarbij op zich tussen partijen terecht niet ter discussie dat op één punt meer dan 
zes maanden verliepen tussen beide exploten: na een verjaringsstuitend bevel van 30 de
cember 2009 werd het volgende bevel pas betekend op 1 juli 2010 terwijl dit uiterlijk op 30 
juni 2010 had moeten gebeuren (en waarbij de navolgende bevelen ten onrechte als datum 
van bevel 31 december 2009 in plaats van 30 december 2009 vermelden). Nadien gebeurde 
de volgende betekening telkens tijdig. 

De stedenbouwkundig inspecteur stelt dat met het exploot van 1 juli 2010 in ieder geval de 
verjaring voor de dwangsommen van zes maanden. voordien tijdig werd gestuit. De andere 
partijen menen dat door het te late bevel van 1 juli 2010 de stedenbouwkundig inspecteur 
definitief geen enkele dwangsom meer kan invorderen. 

Het standpunt van de stedenbouwkundig inspecteur is correct. De dwangsommen zijn ver

schuldigd ingevolge het arrest van 12 september 2007, dat tijdig en correct werd betekend 

aan de partijen die dwangsommen verschuldigd zijn aan de stedenbouwkundig inspecteur. 
Bij gebreke aan uitvoering bleven de dwangsommen verbeuren tot 14 december 2014, wat 
in deze procedure niet ter discussie wordt gesteld. 

De dwangsommen bleven dus verder dag per dag verschuldigd vanaf 1 januari 2010 zodat 

verjaring van de verbeurde dwangsommen van voordien niet leidde tot verjaring of verval 

dan de dwangsommen vanaf dan. 
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Bij gebreke aan andere grond van stuiting of schorsing zijn de dwangsommen van vóór 1 
januari 2010 wel verjaard. 

De andere gronden die de stedenbouwkundig inspecteur aanhaalt zijn procedures tussen 
hem, en en waren daarin nooit betrokken 

zodat wat hen betreft opzichtens de stedenbouwkundig inspecteur de dwangsommen van 

vóór 1 januari 2010 verjaard zijn. 

(3\ 

en stellen dat de stedenbouwkundig inspecteur na de uitvoering van 

het herstel op 14 decemoer 2014 en dus het vaststaan van het volledige bedrag van de ver
schuldigde dwangsommen, binnen zes maanden had moeten overgaan tot effectief ge
dwongen uitvoering en niet meer kon volstaan met betekening van halfjaarlijkse verjarings
stuitende bevelen. 

Dit standpunt is niet correct. De titel op basis waarvan de stedenbouwkundig inspecteur 
gerechtigd is op dwangsommen, is nog steeds het arrest van 12 september 2007. De ste
denbouwkundig inspecteur kan de verjaring van de uit dat arrest volgende schuld, ook al zou 
deze ondertussen in hoofdsom definitief vaststaan en niet meer oplopen, blijven stuiten met 
bevelen zonder te moeten overgaan tot beslag. 

(4) 
De stedenbouwkundig inspecteur leidt een stuiting van de verjaring af uit de dagvaardingen 
voor de beslagrechter van 3 augustus 2009, welke duurde tot de beschikking van 16 februari 
2010. 

Volgens de inleidende dagvaardingen betwistten en dat zij de dwang
sommen van 28 september 2008 tot en met 29 juni 2009 verschuldigd waren, zodat de stui
ting ingevolge deze procedure alleen betrekking kan hebben op de dwangsommen voor die 
periode. 

De stedenbouwkundig inspecteur stelt terecht dat de betwisting van het verjaringsstuitend 
bevel voor de beslagrechter leidde tot stuiting van de verjaring gedurende de ganse loop van 

de procedure tot de beschikking van 16 februari 2010. Tijdens de verzetsprocedure moest 
de stedenbouwkundig inspecteur bijgevolg ook geen herhaalde bevel laten betekenen (vgl. J. 

Laenens, "De verjaring van de dwangsom" (noot onder Beslagr. Brussel 8 oktober 1991), RW 

1993-94, 235, randnr. 8). 

Dit geldt wel slechts voor de dwangsommen waarop de procedure betrekking had. Daarvoor 
werd tijdig, binnen zes maanden na 16 februari 2010, een nieuw bevel betekend. 
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Deze procedure leidde niet tot stuiting van de verjaring van de dwangsommen van vóór 28 

september 2008 of van 30 juni 2009 tot en met 31 december 2009. Het navolgende verja

ringsstuitende bevel van 30 december 2009 werd immers niet ter beoordeling voorgelegd 
aan de beslagrechter. 

(5) 
De stedenbouwkundig inspecteur verwijst verder naar de dagvaardingen voor de beslag
rechter van 12 en 14 januari 2011. 

Daarmee betwistten en het verbeuren van de dwangsommen vanaf 22 
juli 2010. Aangezien die dwangsommen niet verjaard zijn wegens tijdige verjaringsstuitende 
bevelen, moet deze ingeroepen stuitingsgrond niet nader worden onderzocht. 

(6) 
Gezien de vorderingen van en oordeelt de beslagrechter over de verja
ring opzichtens hen, zonder zich thans uit te spreken over de vraag of de stedenbouwkundig 
inspecteur lastens hen dwangsommen zou kunnen invorderen. Zij werden immers niet ver

oordeeld om te betalen aan de stedenbouwkundig inspecteur. 

C. Zekere, vaststaande en opeisbare vordering 

betwist dat de stedenbouwkundig inspecteur opzichtens hem beschikt over een 
zekere, vaststaande en opeisbare vordering. Behalve wat de verjaring betreft werkt hij dit 
argument thans niet verder uit doch hij verklaart zich alle rechten voor te behouden hierom
trent nader standpunt in te nemen indien de stedenbouwkundig inspecteur effectief zou 
overgaan tot daadwerkelijke uitvoering. 

Zonder daarover thans enig standpunt in te nemen, verleent de beslagrechter 
akte van zijn standpunt. 

IV. VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING 

Deze beschikking is krachtens art. 1039, 1395 en 1397 Ger. W. uitvoerbaar bij voorraad. 

OM DEZE REDENEN, 

En met inachtname van de voorschriften van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken, 
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WIJ, R. VINCKX, Beslagrechter in de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turn

hout, 

Rechtdoende op tegenspraak en in eerste aanleg. 

Verklaren �e vorde.ringen ontvankelijk en in de hierna bepaalde mate gegrond. 

Zeggen voor recht dat de dwangsommen, opgeëist door de stedenbouwkundig inspecteur in 
uitvoering van het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 12 september 2007, aan 
de stedenbouwkundig inspecteur niet meer verschuldigd zijn ingevolge verjaring: 

door en : voor wat betreft de dwangsommen verbeurd 
vóór 28 september 2008 en van 30 juni 2009 tot en met 31 december 2009; 

- door en voor wat betreft de dwangsommen 
verbeurd vóór 1 januari 2010. 

Verlenen akte van zijn standpunt dat de stedenbouwkundig inspecteur 
opzichtens hem niet beschikt over een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering. 

Wijzen het anders- of meergevorderde af als ongegrond. 

Compenseren de rechtsplegingsvergoedingen tussen alle partijen. 

Veroordelen en de stedenbouwkundig inspecteur elk tot de helft van de 
overige kosten van het geding, niet begroot bij gebreke aan opgave. 

Deze beschikking werd ·uitgesproken op openbare zitting van dinsdag 6 maart 2018 door de 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, kamer TBE, waar zetelde: R. 
Vinckx, Beslagrechter, met bijstand van E. Sneyders, griffier. 

R. Vinckx 




