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, Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermç>nde - zitting van 
9 december 2022 - D Be kamer -

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, sectie burgerlijke 
rechtbank, D Achtste kamer, heeft het volgend vonnis verleend: 

In de zaak: 

WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 88 
bus 22, 

oorspronkeliik eisende parti j, vertegenwoordigd door Meester 
Meester advocaat te 

tegen 

h.. RRN wonende te 

eerste oorspronkelijke verwerende parti j, vertegenwoordigd door Meester 
advocaat te 

RRN ..vonende te 

tweede oorspronkelijke verwerende partij, niet verschenen 

VELT DE RECHTBANI< HET VOLGENDE VONNIS: 

Procedureverloop - elementen waarop de rechtbank haar oordeel steunt 

loco 

1.1 De rechtbank laat de betrokkenen bij deze procedure weten dat zij in wat volgt de 
volgende woorden gebruikt om hen aan te duiden: * oorspronkelijke eisende partij : "oorspronkelijke eiser" of "WOONINSPECTEUR" 
~ eerste oorspronkelijke verwerende partij: "verzoeker" of 
• tweede oorspronkelijke verwerende partij: "oorspronkelijke tweede verweerster" of 

1.2 De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende procedurestukken: 
~ het vonnis van deze kamer bij deze rechtbank van 14 juni 2019 en de daarin 

aangewezen procedurestukken, 
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if$:. het verzoekschrift op tegenspraak voor verzoeker van 1 juni 2022 en 
~ de besluiten voor oorspronkelijke eiser van 10 oktober 2022. 

Geen enkele partij heeft t er zitting gewag gemaakt van enig incident bij de 
ingereedheidbrenging van de zaak 

Oorspronkelijke eiser en verzoeker hebben hun standpunten uiteengezet en toegelicht op de 
zitting van 14 oktober 2022. Oorspronkelijke tweede verweerster is op die zitting niet 
verschenen, ook niet in de persoon van een raadsman. De saisine bedoeld in art. 
1385quinquies Ger.W. is geen nieuwe aanleg maar een voortzetting van de bestaande aanleg. 
Het oorspronkelijke vonnis is gewezen op tegenspraak zodat dit ook voor dit vonnis geldt. 

Volgende partijen hebben hun overtuigingsstukken neergelegd: 
~ verzoeker, een bundel omvattende 4 stukken conform inventaris. 

Voor de andere partijen heeft de rechtbank geen overtuigingsstukken ontvangen. 

De rechtbank heeft de debatten gesloten en de zaak in beraad genomen. 

1.3 De rechtbank heeft er gedurende de volledige procedure over gewaakt dat alle 
betrokkenen de bepalingen van de Wet op het Taalgebruik in Gerechtszaken respecteerden. 

Il Vorderingen 

2.1 Oorspronkelijke eiser WOON INSPECTEUR vordert als volgt: 
"Het verzoek tot opheffen of moduleren van de dwangsom onontvankelijk minstens ongegrond 
te verklaren; 
((asten lastens de verzoekende partij, waaronder de rechtsplegingsvergoeding begroot op het 
basisbedrag van 1.680,00 euro." 

2.2 Verzoeker 1ordert als volgt: 
"Waardoor verzoeker dan ook, onderhavig verzoekschrift neerlegt waarin hij op basis van 
artikel 1385 quinquies van het Gerechtelijk Wetboek vordert om de dwangsommen op te 
heffen (in hoofdorde), dan wel te moduleren (in ondergeschikte orde)." 

2.3 Oorspronkelijke tweede verweerster 1eemt geen vordering. 

111 Situering van het geschil: feitelijke voorgaanden en standpunten van partijen 

3.1 De rechtbank heeft in dit geschil al eindvonnis gewezen op 14 Juni 2019. 

3.2 neent dat er voldoende redenen zijn om de dwangsom vastgesteld in dat 
vonnis af te schaffen, minstens te "moduleren". 
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WOON INSPECTEUR meent vooreerst dat Je rechtbank niet op correcte wijze gevat 
heeft, tweedes dat hij deze vordering niet kan instellen, alleszins niet op een gebrekkige wijze, 
en t enslotte dat er geen reden is om op de vordering in te gaan. 

IV Gronden van het vonnis 

IV.1 ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERINGEN 

IV.1.A Algemeen 

4.1 WOONINSPECTEUR betwist de ontvankelijkheid van de vordering van en laat 
ter ondersteuninR gelden dat 

-. :ie vordering alleen bij dagvaarding had kunnen instellen, 
d.b bij de procedure had moeten betrekken en 
4 de dwangsommenrechter "onbevoegd" zou zijn de dwangsommen te moduleren. 

4.2 Een vordering heeft vier relaties tot haar (juridische) omgeving: 
d.t. tot haar inleidende akte: wanneer de tegenpartiJ deze akte betwist, rijst de vraag naar 

de geldigheid of de nietigheid van de akte. Het gaat in regel om vormkwesties. 
Uitgedrukt met als referentie het aanknopingspunt: het is de dagvaarding/het 
verzoe ksch r ift die/dat al dan niet geldig is. De rechter die zich over de in leidende 
akte uitspreekt, spreekt zich niet uit over het geschil: de in het ongelijk gestelde partij 
kan dezelfde (eerstelijns-)rechter vatten door middel van een geldige akte.1 

~ tot haar rechter: een tweede vraag is welke rechter de wet aanwijst om een kwestie 
te berechten en dus de vraag of de rechter aan wie de eiser zijn vordering voorlegt 
rechtsmacht heeft - rechtsmacht ( ''iuridiction") gaat de vraag aan of het wel de 
recht erlijke macht is die het geschil moet berechten - en/of bevoegd is - bevoegdheid 
("compétence") gaat de vraag aan welk orgaan binnen de rechterlijke macht dat geschil 
moet berechten. Uitgedrukt met als referentie het aanknopingspunt : het is de 
rechter die al dan niet rechtsmacht heeft of bevoegd is. De rechter die zich over 
rechtsmacht en/of bevoegdheid uitspreekt, spreekt zich niet uit over het geschil: ofwel 
houdt de rechter de zaak bij zich om kennis te nemen van het werkelijke geschil, ofwel 
stuurt hij het geschil naar de recht er die de wet aanwijst, ofwel stelt hij een einde aan 
de procedure en kan de in het ongelijk gestelde partij de (eerstelijns-)rechter die de 
wet aanwijst alsnog vatten. 

i!ili. tot haar eiser: een derde vraag is of de eiser hoedanigheid en belang heeft de 
vordering in te stellen en dus de vraag naar de ontvankelijkheid van de vordering. 
Hierbij hoort ook de vraag of de wet de uitoefening van de vordering aan de eiser 
ontzegt, bijvoorbeeld door verjaring. Uitgedrukt met als referentie het 
aanknopingspunt: het is de eiser die al dan niet een bepaalde vordering 
kan/mag in stel! en : De rechter die zich over de ontvankelijkheid uitspreekt, spreekt 

1 Vergel1Jk Cass. 11 Januari 1973 noot. 
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zich uit over het geschil; de in het ongelijk ge!>telde partiJ kan alleen nog de 
beroepsrechter vatten. 

~ tot haar verweerder: de laatste vraag die de rechter moet beantwoorden is of de 
vordering doel treft zodat de concrete verweerder aan de concrete vordering een 
gevolg moet geven. Dit is de vraag naar de gegrondheid van de vordering. Deze kwestie 
omvat de vraag of een rechter een bepaalde gevorderde maatregel daadwerkelijk kan 
opleggen ofte de vraag naar de "macht" ("pouvoir") van de rechter. Uitgedrukt met als 
referentie het aanknopingspunt: het is na de rechterl ijke uitspraak de verweerder 
die al dan niet moet p rest eren (doen, laten of betalen). De rechter die zich over de 
gegrondheid uitsp reekt, spreekt zich uit over het geschil: de in het ongelijk gestelde 
partij kan alleen nog de beroepsrechter vatten. 

4.3 Het is aan de rechtbank om de vorderingen van partijen hun correcte kwalificatie te geven. 

De aanwijzingen van partijen zijn slechts indicatief. 

Indien herkwalificatie ertoe leidt dat de besluiten van part1Jen onvolkomen zijn, moet de 
rechtbank de debatten heropenen. 

IV.1.B Nietigheid van de dagvaarding - ontvankelijkheid van de vorderingen 

4.4 Art . 700 Ger.W. voorziet geen sanctie van onontvankelijkheid. Het voorziet als sanctie de 
nietigheid. 

WOON INSPECTEUR vordert een sanctie die niet biJ wet voorzien is. 

4.5 Onontvankelijkheid van een beweerd op nietige wijze ingestelde vordering is een door 
bepaalde rechtsleer opgemerkt lapmiddel dat bepaalde rechtspraak hanteert om een akte die 
niet nietig verklaard kan worden op basis van de 11ietlgheidsregels, alsnog haar effect te 
ontnemen onder gebruikmaking van de omstandigheid dat de wetgever nagelaten heeft de 
ontvankelijkheidsleer in detail uit t e werken.2 

Dit komt evenwel neer op het toevoegen van sancties aan het sanctieregime van artt. 860 en 
volgende Ger.W. Daarenboven miskent de herkwalificatie van de - klaarblijkelijk door de 
betrokkene zelf verworpen - nietigheidssanctie in een onontvankelijkheid het onderscheid 
t ussen de begrippen "rechtsvordering" en "vorderingsrecht" of - meer algemeen 
geformuleerd - t ussen de rechtsvordering en haar uit oefeningswijze3

: 

2 Vergelijk "Niet-ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en schietgeweren 
In het burgerlijk procesrecht", P&B, 2001, (3) nummer 27-29. 
s /bid, RN 7 Vergelijk Tussen gelijk hebben en geluk krijgen, 7e 
urtg, Leuven, Acco, 2016, nummer 252. 
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"Hoe dan ook kan een loutere formaliteit moeilijk bestaansvoorwaarde voor de 
rechtsvordering zijn. [. .. ] Ook voorstanders van de sanctie geven toe dat de beoogde 
vormgebreken moeilijk tot niet-ontvankelijkheid kunnen leiden, aangezien de 
rechtsvordering in geen enkel opzicht wordt aangetast. 114 

4.6 Het valt dan ook op dat WOON INSPECTEUR, veeleer dan de door de wet voorziene (ofte 
primaire) sanct ie te vorderen, een door bepaalde rechtspraak5 afgeleide (ofte secundaire) 
sanctie - waarvan de wet zelf het bestaan weerlegt - vordert en aldus op impliciete doch 
zekere wijze aangeeft dat naar zijn mening aan de toepassingsvoorwaarden van de pr imaire -
de wettelijk voorziene - sanctie niet is voldaan. 

In het andere geval had WOONINSPECTEUR in hoof dorde toepassing van de wettelij ke sanctie 
- nietigverklaring6 - gevorderd en (slechts) in ondergeschikte orde de jurisprudent ieel 
ontwikkelde - maar door deze rechtbank verworpen - sanctie - onontvankelijkverklaring. 

4.7 Anders geformuleerd: WOONINSPECTEUR heeft onder bijstand van een beslagen 
raadsman de nietigheidsvordering niet ingesteld ... 

De rechtbank kan deze dus ook niet toepassen, zelfs niet door herkwalificatie, gezien het 
beschikkingsbeginsel7: nietigheid is méér dan onontvankelij kheid, omdat 

4 de eerste - de nietighe id van de dagvaarding- het niet-bestaan van de handeling (het 
verzoekschrift) en dus de afwezigheid van saisine ten gronde impliceert8 en 

~ de tweede - de onontvankelijkheid van de vordering - het bestaan van de handeling 
(het verzoekschrift) en dus de saisine ten gronde uit drukkelijk bevestigt. 

4.8 Volledigheidshalve merkt de recht bank op dat WOONINSPECTEUR zich heeft kunnen 
verdedigen9 en zich ook daadwerkelijk verdedigd heeft zodat haar belangen bedoeld in art. 
861 Ger.W. niet geschaad zijn. 

4.9 Er is dus geen reden om de nietigheid van het verzoekschrift vast te stellen. Bijgevolg kan 
de in het verzoekschrift vervatte vordering niet om reden van die nietigheid onontvankel ijk 
zijn. 

4 Vergelij! Ic, nummer 29. 
5 Zie nochtans art. 6 Ger.W. 
6 Art. 702.2° Ger W. 
7 Art. 1138 2• Ger.W. 
8 Quod nullum est, nuflum productum e/fecit ofte "Wat niet bestaat brengt geen gevolgen teweeg". In dezelfde 

zm: Cass. 11 Januari 1973, noot. 
9 Synthesebeslu1ten HOR, titel 111.2. 
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IV.1.B Afwezigheid in de procedure van 

4.10 Bij gerechtsbrief van 14 iuni 2022 heeft de rechtbank 
~ het verzoek van :er kennis gebracht en 
JJ.. opgeroepen voor de zitting van 14 oktober 2022. 

Het middel van WOON INSPECTEUR faalt in feite. 

IV.1.C "Onbevoegdheid" van de dwangsommenrechter 

4.11 De rechtbank herinnert aan hetgeen ziJ hierboven heeft omschreven als de vier relaties 
van de vordering tot haar omgeving. 

"Bevoegdheid" heeft de rechtbank beschouwd als de relatie tussen gerechteliJkrechteliJke 
rechter en de vordering zoals een partij haar formuleerc. 

4.12 Om de "bevoegdheid" van de gerechtehjkrechtelljke rechter te betwisten, moet de partij 
die de bevoegdheid betwist aangeven welke gerechtelijkrechtelijke rechter dan wél bevoegd 
zou zijn. 

WOONINSPECTEUR doet dit niet. Sowieso heeft de rechtbank van eerste aanleg volheid van 
bevoegdheid. 

4.13 Zowel de executierechter ab de dwangsommenrechter kunnen zich uitspreken over 
dwangsommen. 

In deze maken beide rechters deel uit van de rechtbank van eerste aanleg. De bevoegdheid 
evalueert zich op het niveau van de rechtbank. De taakverdeling tussen rechters binnen een 

l 

rechtbank is geen kwestie van "bevoegdheid" maar van "dienst".10 Per analogie geldt ook hier 
dat de belanghebbende moet aangeven welke rechter binnen de rechtbank "dienst" heeft. 

4.14 Of de dwangsommenrechter, eens vast staat dat de excepties van onbevoegdheid en 
dienst fa len, zich ook over een concrete maatregel mag uitspreken, is geen vraag van 
bevoegdheid maar van "beslisslngsmacht".11 

10 Artt. 88 en volgende Ger.W. 
11 Vergelij~ "De bevoegdheid van de beslagrechter verduidelijkt", noot onder C.ass. 4 
september 2020, (17) 19 Vergelijk ''De beslagrechter als volwaardige 
executierechter ten aanzien van geschillen m b.t. op gesimuleerde of pauhaanse w1Jze overgedragen goederen", 
noot onder Cass. 4 september 2020, '.751) 753. 

7/ 10 



' \ 1t• . ' J j. -Rechtbank va11 eerste aanleg Oost-Vlaander-en; afdeling Dendermonde -.zitting van 
9 december 2022 - D 8e kamer -

Beslissingsmacht is een kwestie ten gronde 12 

IV.1.0 Besluit 

4.15 De rechtbank ziet geen ambtshalve te onderzoeken elementen die zich t egen 
ontvankelijkverl<laring verzetten. 

De rechtbank verklaart de vordering dus ontvankelijk. 

IV.2 GEGRONDHEID VAN DE VORDERINGEN 

4.16 Het komt de dwangsommenrechter toe 7ich uit te spreken over de ingeroepen 
onmogelijkheid de met een dwangsom bekrachtigde veroordeling na te komen. 

In die mate beschikt deze rechtbank in deze over de vereiste beslissingsmacht. 

4.17 WOONINSPECTEUR betwist met klem dat de dwangsommenrechter de dwangsom zou 
kunnen moduleren maar in besluiten wijst hij geen enkel juridisch aanknopingspunt voor deze 
stelling aan. 

Als een rechter de dwangsom kan afschaffen wegens onmogelijkheid, kan hij deze eveneem. 
moduleren. Dit is een toepassing van het principe dat wie méér kan ook minder kan.13 

Omgekeerd evenwel geeft niet aan hoe hij dit moduleren ziet. 0~ ligt 
dienaangaande stelplicht. Het bedenken van een gepaste modulatie buiten alle krijtlijnen van 
partijen behoort niet tot de beslissingsmacht van de rechtbank. 

4.18 Terecht merkt WOONINSPECTEUR op dat 
mogelijk zou zijn de veroordeling na te komen. 

niet aangeeft waarom het h,em niet 

In het vonnis dat de dwangsom oplegt, heeft de rechtbank al opgemerkt dat men geen 
eigenaar hoeft te zijn om zich een dwangsom te zien opleggen. Dat is tegelijk de reden waarom 
de rechtbank vrijwaring verleend heeft lastens 

De vordering die ingesteld heeft, lijkt op een oneigenlijk rechtsmiddel tegen het 
eindvonnis. De rechtbank heeft haar rechtsmacht aangaande het ingeroepen middel al 
uitgeput. 

12 Vergelijk l.c. en t.c Vergel ijk Rb. Oost-Vlaanderen (afd Dendermonde) 11 
Juni 2021, onuitg., overweging 4.2.2, laatste al inea. 
13 Vergelijk Brussel 22 november 1821, Pas. 1821, Il, 491 
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4.19 Het is niet aan de dwangsommenrechter om zich uit te spreken over het eventuele 
overdreven karakter van de concrete invordering van dwangsommen. 

4.20 De vordering van is ongegrond. 

IV.3 PROCEDUREKOSTEN BINNEN DE PROCESVERHOUDING 

4.21 is verliezende partij en moet dus de procedurekosten dragen. 

Dit impliceert tegelijk dat hij/zij de kosten die WOONINSPECTEUR opgelopen heeft moet 
terugbetalen. l<osten in debet moet hij aan de BELGISCHE STAAT betalen. 

Zijn eigen kosten heeft hij al gedragen zodat de rechtbank hier geen t itel voor hoeft te 
verlenen. 

4.22 Z1Jn verzoek heeft klaarblijkelijk geformuleerd binnen een blijvende saisine die 
eigen moet zijn aan het dwangsommenrecht. 

Alleszins heeft de aanhangigmaking bij de rechtbank geen kosten doen ontstaan. 

4.23 Aangezien het verzoek geen nieuwe aanleg heeft geopend, valt geen 
rechtsplegingsvergoeding te vereffenen. 

V Andere middelen 

5.1 De rechtbank beoordeelt de door partijen ingeroepen middelen die zij niet uitdrukkelijk 
besproken heeft als irrelevant voor de beoordeling van het geschil, dan wel als impliciet 

beantwoord. 

VI Beslissing 

DE RECHTBANK 

~ doet uitspraak op tegenspraak 

~ verklaart de vordering van ontvankelij k maar ongegrond 

1$ stelt vast dat deze procedure geen aanleiding geeft tot vereffening van 
procedurekosten 
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Aldus gewezen en urtgesproken in openbare terechtzitting van de D achtste kamer van de 

rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, zetelend in burgerlijke 
zaken, op NEGEN DECEMBER TWEEDUIZEND TWEEENTWINTlr.; :i~/:TI:lr ::i::imMi:>7io waren : 

ondervoorzitter, voorzitter van de D 11chtste,-J<amenfà 
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