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BESCHIKKING gewezen en uitgesproken in het gerechts
gebouw te Antwerpen, op 
tien februari negentienhonderd achtennegentig 
door de BR. 2 kamer, in openbare zitting van de 
BESLAGRECHTER in de rechtbank van eerste aanleg van 
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, alwaar 
zetelden: 

beslagrechter in deze rechtbank, 
, griffier. 

In 7.ake : 95-1876-A 

1. 

; 

2. 

, geboren te 
restaurateur, wonende te 

op 

geboren te 
wonende te 

op zonder beroep, 

EISENDE PARTIJEN, 
-verschijnend bij Meester 
kantoorhoudend te 

t e g e n 

., advocaat, 

HET VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse 
Regering, met kantoren te 1040 Brussel, Martelaarplein 
19, voor wie optreedt als administraties het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement 
Leefmilieu en Infrastructuur, administratie ruimte
lijke ordening, huisvesting en monumenten en land
schappen, afdeling R.O .H.M. Antwerpen, Monumenten en 
Landschappen, Copernicuslaan 1, bus 6 te 2018 Antwer
pen, 
- woonstkiezend op het kantoor van gerechtsdeurwaarder 

te 
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VERWERENDE PARTIJ, 
-verschijnend bij Meester 
kantoorhoudend te 

* 
* 

blad.2 

advocaat, 
i 

* 

Gezien de stukken van het dossier van de rechtspleging 
zoals zij voorkomen op de inventaris ervan, ondermeer 
-de inleidende dagvaarding dd. 28 april 1995; 

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in rechtszaken; 

Gehoord partijen in hun middelen en besluiten; 

Gezien de door partijen 
conclusies; 

* * 

voorgaanden: 

neergelegde stukken 

* 

en 

Bij beschikking van 25 oktober 1994 beval de Voorzit
ter van de rechtbank van eerste aanleg zetelend in 
kortgeding aan de huidige eisers om alle daken van het 
gebouw te , n· 

: 11 te dichten met Unidekplaten, binnen de acht 
dagen vanaf de betekening van de beschikking. 

Vervolgens is bij kortgedingbeschikking van 29 
november 1994 akte verleend aan het akkoord van par
tijen om de beschikking van 25 oktober 1994 te doen 
intrekken en te vervangen door volgend akkoord: 
" verweerders { dit zijn huidige eisers) te horen en 
te · zien veroordelen tot het uitvoeren van volgend 
bevel, op straffe van een dwangsom van 10.000 BEF per 
dag vertraging, in te gaan de tweede maart 1995, de 
daken van het gebouw te , 

, onder andere woonstalhuis en schuur, 
ten kadaster gekend 

, te dichten rekening houdende met 
het restauratiedossier dakwerken fase 1 , zoals werd 
opgesteld door mevr. 
ingenieur-architect, te 

en goedgekeurd door de heer , 
gemachtigd inspecteur bestuur monumenten en land
schappen door laatste als volgt samengevat: 
De schuur zal volledig worden dichtgelegd. Hiervoor 
kan een betonnen ringbalk gegoten worden op de gemet
selde binnenmuur in snelbouw. Dit dak kan bestaan uit 
een opbouw van Unidekplaten en Vlaamse pannen met een 
dubbele sluiting . 
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Aan de schuur wordt geen dakgoot bevestigd. Dit kan 
enkel ter plaatse van de ingang aanvaard worden. 
Het woonstalhuis kan grotendeels definitief worden 
dicht gelegd, volgens dezelfde werkwijze als de 
schuur, mits de garantie geboden wordt dat latere 
wijzigingen aan de reeds opnieuw opgerichte muren aan 
de achterzijde mogelijk blijven. 
Een betonnen ringbalk kan enkel aan de achterzijde 
voorzien worden. De voorgevel is integraal te be
houden. 
Werken uit te voeren volgens stuk 4 en 5 van het bun
del der overtuigingsstukken van eiser, met alle ak
koorden en voorbehouden zoals.daarin vervat." 

In een schrijven van het bestuur Monumenten en Land
schappen van 2 maart 1995 gericht aan de raadslieden 
van partijen, liet de gemachtigd inspecteur weten dat 

op vraag van hun juridische dienst dezelfde dag een 
controle werd uitgevoerd op de stand van zaken, en 

dat werd vastgesteld dat de schuur nagenoeg dicht 
werd gelegd, en dat aan het hoevegebouw zelf tot heden 
niets werd uitgevoerd, 
- het beloofde herstel dus niet is uitgevoerd. 

Verweerder liet dit vonnis betekenen op 4 april 1995, 
met betalingsbevel voor: 
* de verbeurde dwangsom berekend vanaf 
2 maart 1995 tot en met 3 april 1995 aan 10.000 BEF, 
zijnde in totaal: 330.000 BEF 
* de kosten begroot in de beschikking van 29.11.94 

13.804 BEF 
* kosten van uitgifte 690 BEF 
* de uitvoeringskosten 9.141 BEF, 
en dit onder aftrok van de sommen die zullen bewezen 
worden geldig op afkorting te zijn betaald. 

Bij huidige inleidende dagvaarding van 28 april 1995 
hebben eisers daartegen verzet aangetekend. 

Tevens is nog op 28 april 1995 door eisers gedagvaard 
voor de 13 de kamer van de rechtbank van eerste aanleg 
te Antwerpen teneinde een interpretatieve beschikking 
te bekomen met betrekking tot de beschikking van 29 
november 1994. 

de vordering: 

De vordering, zoals gewijzigd in besluiten neergelegd 
ter zitting van 13 januari 1998 strekt ertoe: 
* in hoofdorde: 
- te horen zeggen voor recht dat de zaak niet in staat 
is en de zaak naar de rol te verzenden in afwachting 
van het tussenkomen van een vonnis naar aanleiding van 
de dagvaarding d.d. 28 april 1995 voor de rechtbank 
van eerste aanleg voor de inleidingszitting van 10 mei 
1995, na verzending naar de heer voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg. 

* in ondergeschikte orde: 
het verzet van eisers ontvankelijk en gegrond te 

horen verklaren; 
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te horen zeggen voor recht dat er niets is ver
schuldigd door eisers in verzet naar aanleiding van de 
betekening-bevel d .d. 4 april 1995 betekend door het 
ambt van gerechtsdeurwaarder 
plaatsvervangend qerechtsdeurwaarder, handelend in 
vervanging van , gerechtsdeurwaarder met 
standplaats te die kantoor houdt te 

, in betaling van de som van 
330.000 BEF als dwangsom naar aanleiding van de be
schikkingen van de heer voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg te Antwerpen zetelend in kortgeding 
d.d. 25 oktober 1994 en 29 november 1994 en er evenmin 
betaling van de som van 13.804 BEF gerechtskosten is 
verschuldigd gezien deze reeds werden betaald bij 
storting van 24 februari 1994; 
-verweerder te horen veroordelen tot de gedingkosten, 
begroot aan de zijde van eisers op: dagvaarding: 6.907 
BEF en een rechtsplegingsvergoeding van 8.200 BEF. 

In rechte: 

Verweerder vraagt naar recht vast te stellen dat hij, 
zonder enige nadelige erkentenis, om loutere redenen 
van kort proces, om onder andere toepassing te ver
mijden van art. 1385 quinquies ger.wb., zijn vordering 
herleid tot een opvorderbare dwangsom van 19 dagen of 
190.000 BEF, en daarvan akte te verlenen. 

Eisers doen gelden dat: 
de uitvoering dient gestaakt zolang het geschil ten 

gronde niet is beslecht, dat werd ingeleid voor de 
rechtbank van eerste aanleg, en waarbij een inter
pretatief vonnis wordt gevraagd betreffende de voor
melde akkoordbeschikking. 

de gevorderde bedragen volstrekt onverschuldigd 
zijn: 
* de begrote gedingkosten zijn reeds op 24 februari 
1995 betaald; 
* de dwangsom niet verbeurd werd, nu de termijn ge
steld in de tenuitvoergelegde beschikking verlengd is 
ingevolge weerverlet : 
• de akkoordbeschikking van 29 november 1994 . verwees 
immers expliciet naar de stukken 4 en 5 van het bundel 
der overtuigingsstukken van huidige verweerder, welnu 
het stuk 4 betreft een faxbericht van 28 november 1994 
van mevrouw , gericht aan de raadsman 
van verweerder, en daarin wordt gesteld: 
"einde der werken: 1 maart 1994. Weersverlet betekent 
een verlenging van de termijn"; 
• de winter 1994-95 was de natste sedert decennia , en 
zorgde voor een zeer belangrijk weersverlet: over de 
periode december 1994/maart 1995 waren er 36 weersver
letdagen, dwz. · dagen met meer dan vier uur regen, 
terwijl ook nog moet worden rekening gehouden met de 
dagen waarbij het 's morgens regen~, en de aannemers 
hun personeel niet naar de werf laten vertrekken nu 
voor 10 uur de werkloosheidsbrieven moeten worden 
binnengebracht bij de administratie, en de aannemers 
desbetreffend geen risico's nemen, en terwijl het 
terrein door het slechte weer bovendien ontoegankelijk 
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werd door de modder, zodat het normale werkritme on
mogelijk kon worden aangehouden; 

de werken zijn wel degelijk uitgevoerd conform de 
beschikking, in acht genomen het weerverlet; 

de uitvoering voor de dwangsom, na twee jaar stil
zitten, maakt rechtsmisbruik uit in hoofde van ver
weerder; 

de vordering van verweerder ~et betrekking tot de 
dwangsom is verjaard gelet op het bepaalde onder art. 
1385 acties ger. wb.; 

het art. 1385 quinquies ger.wb. vindt hier toe
passing: er moet wel degelijk een interpretatieve 
beschikking worden afgewacht nu partijen danig ver
schillen over de uitleg die moet gegeven worden aan de 
gewezen beschikking van 29 november 1994. 

Verweerder werpt daaraan tegen dat 
de verjaring van de dwangsom zoals bepaald in art. 

1385 acties ger.wb. wordt geschorst door ieder wet
telijk beletsel voor de tenuitvoerlegging van de 
dwangsom, en dat met andere woorden de huidige dag
vaarding in verzet van 28 april 1995 de verjaring van 
de dwangsom heeft geschorst, en dat deze schorsing 
voortduurt tot aan de eindbeschikking; 

een interpretatieve beschikking niet nodig is, ver
mits het om een akkoordbeschikking ging tussen par
tijen, en eisers hoogstens aan de dwangsomrechter, 
zijnde de kortgedingrechter, bij toepassing van art. 
1385quinquies, hadden kunnen vragen de dwangsom op te 
schorten gedurende de periode van het door verweerder 
betwiste noodweer eind 1994-begin 1995, wat zij niet 
hebben gevraagd; 

hij om kort proces te maken bereid is rekening te 
houden met weerverlet over 8 regendagen en 6 vorst
dagen, zodat de dwangsom vervallen is vanaf 16 maart 
1995 tot en met 3 april 1995, hoewel de kortgedingbe
schikking de dwangsom laat lopen met ingang van 2 
maart 1995, zonder dat er sprake is van enig uitstel 
bij weerverlet of andere gebeurtenis, terwijl de ver
wijzing naar de stukken 4 en 5 van het dossier van 
eisers enkel doelt op de uitvoeringswijze van de wer
ken en niet op de duurtijd ervan. 

Kon de dwangsom verbeurd worden? 

De kortgedingbeschikking is rechtens uitvoerbaar bij 
voorraad. 

Krachtens art. 1385bis, derde alinea, kan de dwangsom 
echter niet worden verbeurd vóór de betekening van de 
uitspraak waarbij zij is vastgesteld. 

Verweerder legt een akte van betekening met betalings
bevel voor van 4 april 1995. 

Het komt de partijen toe standpunt te bepalen over de 
vraag welke de gevolgen zijn van het bepaalde onder 
art. 1385bis, derde alinea met betrekkin,g tot het 
betalingsbevel van 4 april 1995. 

De debatten dienen bijgevolg te worden heropend. 



... 

.. 
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OM DEZE REDENEN: 

Wij, beslagrechter; 

Tegensprekelijk rechtdoende; 

Verle n en verweerder akte van het feit dat hij, zonder 
enige nadelige erkenning, om loutere redenen van kort 
proces, om onder andere toepassing te vermijden van 
art. 1385 quinquies Ger.W . zijn v o rdering hèrleid tot 
een opvorderbare dwangsom van 19 dagen of 190. 000 
BEF ( honderdnegentigduizend frank). 

Bevelen de heropening der debatten teneinde partijen 
toe te laten standpunt te bepal en over de vraag welke 
de gevolgen zijn van het bepaal de onder art. 1385bis, 
derde alinea met betrekking tot het betal ingsbevel van 
4 april 1995. 

Stellen de zaak daartoe opni euw vast op onze zitting 
van: 10 maart 1998 . 




