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De Beslagrechter in cle Rechtbank van Eerste Aanlag van het 
qerechtelijk arrondissa•ent Veurne, zateland zoals in 
kcrtgeding, heeft cle volgende beschikking uitgesproken 

In de zaak met AR nr. 11/370/A 

de beer 
wonende te 

eiser, 

:, geboren op 
1 Nieuwpoort, 

te: slager, 

met als raadslieden Meester L.J. Martens, advocaat, met kantoor te 9000 Gent 
(St. Amandsberg), Antwerpsesteenweg 360 en MeesterGwijde VERME�RE, 
advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Voskenslaan 301 

tegen: 

De STEDENBOUWKUNDIG INsPECTEUR. van de afdeling ruimtelijke 
ordening, buisvestingt Monumenten en Landschappen voor de provincie West
vtaanderen, met kantoren te 8000 Brugge, Werk)luisstraat 9, 
(hierna : de Stedenbouwkundig.Inspecteur enoemd), 

verweerder, . 
met als raadsman Meester Veerle TOLLBNAER.E, advocaat, met kaDtoor te 
9000 Gent, Koning Albertlaan 128, 

mede in zake : 

, gepensioneede, wonende te Nieuwpoort, 

··················-·-···-········· .. :.·-·········,..:._-· .. , _·_·· · · : . .  :.::....:... .. ............... --···· -·
·
-···-···""··- . . .  -· .. _:_ .. .. 
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vrijWiDlg tussenkomeode partij� 
met als raadsliedenMeesteis AJ.ain .COULIER en Dirk VANDBRMARLIBRE, 
adwe:aten,.metJ.m'!ltoor te �20 Nieuwpoort, OostendeStraat 11 &: 20 · 

••• 

L .Rechtspleging 

De rechtbank heeft het dossier·van de rechtspleliPs:·gezitm, in het bijzonQer. 
·M het exploot VBl1 � betekeàd op 26:05.2011 en 03�06.2011; 
- het.ver.mekschrJft in vrljwilligetusseokomst dd. 25.11.2011; 
- het tussenvomiis van 08.02.2012 waarbij de debatten werden heropend 

teneinde partiJen toe te laten standpUilt in te nemen 1) omtrent de. 
rechtsa� van de dwangsom zoals nader omschreven en de gevolgen 
van deze ·�h� voor het ei� dan wei gemeenschappelijk karakter 
van de:schuld wamroot een beVel voorafpänd aan uitv9erend· beslag 
wercr�· en 2) aangaande het al dan niet vervuld Zijn van de 
vereiste van art. 1562 Ger.W. nu het bevel voorafgaand uitvoerend 
Deslag op omoerend goed.niet betekend werd aan : . ., _ � �� 
�aangezegd. 

- de:(synthese}èonclusies voor de eisende·• verwerende partij; 
- de overtuigingsstukkn van de eisende en verwem;ade�j; 

De ret;h:tbal;lk heeft op de opembare·:ter.ecbtzitting van .18.04.2012 partijen 
geho� daarna de debatten g�oten en· de zaak Jn beraa4 gem;men. 

De �eh� h.eefl: toeg�en op de Daleving van de artikelen 2 en v.otgeade· 
van de Wet vanl5Juni 1935 op het gebrUik der talen m gereehtszaken. 

2. Feiten {�am.envatdng) 

Bij arrest van het Hofvan Beroep te Gem van �1.12.2001 \Verd. 
veroordeeld' wegtul stedenbOUWlamdige bibreuken namelijk in de 

P.Orl04e � 30 a�gu$5. � 993 �ot 1 augustus 1995 zonder voollfgaande 
scbriftelijke en ultdmkke1fjke vergumiipg van het CQllege v.m burgemeester en 

sch�en te hebben gebouWd, een grond gebmikt vooi het plaats,en van ééD 
ofr;neer vaste inrichtingen, afg�ken, herbouwd of een beStaande woning 
verbouwd. Jnstandhoudiugs-·of onderhoudswerken Uitgezonderd, méer·bepaald 
doofhet bouWen van een vWa en het vergroten van eeJJ. bestaande vijver .tnet 
tweemaal2.à 3 meter en deze te hebben VOOrzieD. van een·betonrand,.alsook 
wegens :het in sm.nd hou.�en van dezec toestand in de. periode van 1 augt�stus 
1995tOt.2.juli 1998. 
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Bij arrest van 14.10.2005 werd uitspraakgedaan over deherstcüvordering 
ingesteld door de StedenbouwkUndige InspeCteur en werd aan . 

bevel opgelegd om over te gaan tot het herstel van. de plaats te _ 

l i in dè oorspronkelijke toestaJ;ld door atbraak van de villa, hierin 
begrepen het garagegebouw ett de aanpalende tuinmuur en van de betonrand 
rond de vijver binnen een telmijn van één jaar vanaf de dag waarop dit arrest 
in laacht van gewijsde zal treden (stuk 1 Stedenbouwkundige Inspecteur). 

In hetzelfde mest werd gezegd voor recht dat "op vordering van de 
Jlewestelijke stedenbouwfamdige inspecteur door veroordeelde. 

1 een dwangsom zal wortf.en. verbeurd van e 200 per dag vertraging in 
de nakoming van dit beve' te rekenen vantJj' het. versirijken van de termijn van 
éénjaar vanaf de dag waarop dit arrest in krach/. van gewijsde zal treden, met 
dien verstande dat boven een bedrag van 250. 000;00 euro geen dwangsom 
meer zal worden verbeurd". 

. heeft tegen di� 8Il'est een cassatieberoep ingesteld wat 
evenwel bij arrest van hèt Hofvan Cassatie van 21.03.2006 werd verworpen 
(stuk 2 Stedenbouwkundige Inspecteur). 

Voornoemde arresten werden op 15.09.2006 aan betekend 
(stuk 3 de Stedenbouwkundige Inspecteur). Op 10.05.2007 volgde een eerste 
bevel tot b$len van de tot 04.05.2007 verbeurde dwcmgsommen, begroot op 
8.800,00 euro (stuk 4 Stedenbouwkundigelnspecteur). Nadien zouden nog 
ettelijke betekeningen met bevel tot betalen gebeuren, te�kens voor de op dat 
ogenblik verbeurde dwangsommen (stukken 5 - 12 Stedenbouwkundige 
.Inspecteur). · 

Op 14.04.2011 is de Stedenbouwkundige.InspecteUI" overgegaan tot het laten 
betekenen van een bevel voorafgaand uitvoerend beslag op onroerend goed, 
meer bepaald op een huis gelegen aan de te en op 
.het aandeel van in een stuk bouwland te 

' stelde bij exploot dagvaarding van 26.05.2011 verzet in tegen 
dit bevel, hierin gevolgd door zijn echtgenote, ; die op 
25.11.2011 vriJwillig t�enkomt iD dit geding. 

Relevant voor de beoordeling van dit geschil is ook het feitelijk gegeven dat 
1 en op 11.03.1979 een huwelijkscontract 

hebben afgesloten waaruit blijkt dat zij gehuwc:J, zijn onder het wettelijk stelsel 
(stuk 1 �). 

3. Vorde.riDgeu · 

' .. : : ; � ; : : : 
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;Biser vordert zijn verzet ·Oil1:và.ttke1ijk en g� te hQren verklaren en 
4erlialve· de. uitvo:ering ontoelaatbau te verklaren ingevolge �ndi;ng vaç art.. 
6 ltV.R..M.-, �·bet beyel voorafgaand aatl uitvoei'end.beslag op. 
onroerenä goed dd. 13.05..261 � nie�g te verklaren en daartoe ondf!r andere te 
horen zeggen voor· recht dat alle ·door verweerder aan eiser betekende akten . 

"b$keriing-bevel" nietig zijn n.u de Stedeli&ouwkunc.fige Inspecteur daartoe 
gecm bevoegdhei�.noch h�ei�had,. 

In ondergeschikte otde vordert eiser-dat de betekening van. de akten van 

()8.�.20�0 en ()3.QJ.2011 geen:st,uitande werking liebben,tathet·beletteu van 

de verjaring·van de uitvoerbaarheld va h� arrest van het Hofvan Beroèp te· 
Gent dd. 14.10.2005' en derhalve geea. recht tot invorderlng van welkdanige 
dwangsom meer vedeent� 

Ii'l uiteiSt onderpschild:e orde. vorder·eiser te ho.ren zeggen voor @C.ht dat cklor 
·�op� lngevorderde. dwangsommen geen-interesten of·kosten verschuldigd 
Zijn. 

�vordert� dat aan verweerder verbod zou worden·opg4;legd om 
uitvoerend onroerend beslag te leggen op.stratfe�van schadmrgpeding, de 
vemordeling·van.verweerder-tot de· k��en ��.geding� inbegrip vau:de 
�eclttSplegings:yergoeding. begroot op 7 .700�00 eóro; de. voorlopige 
tenuitvoerlegging zonder borptellfng en met verbQd tot .kantoDD.em.ent. 

De yrijwil.lig. tll$.8Dkomende partij' vordert baar-tussenkomst.OJJ haar ve� 
ontvankelijk en gegmnd·te hore.o.verklaren en derhalve het bevel voorafgaand 
aan uitvoerend beslag op onroerea.d goed dd. 13.05.2011 nietig te verklaren. 
Daarnaast vordert de vr.ijWiilig tusseDkomende partij. de veroordeling van 

�erder tot �kosten van het.gêding met inbegrip van de · 

rechtspleglngsvergoeding· begroot pp 7. 700,00 euro, de'voorlopige 
tenuitvoerlegging zonder borgstelling en met verbod tot �tpunement. 

Verweerder besluit tot de ongegrondheidvan het verzet van eiser en. vordert de 
vero�rdeUDg·van deze:laatste. tót betaling vau een rechtspleginpveJ:gOeding 
va:p. 1320,00 euro. 

I. BeoordeBng 

aJ· Weren yqn condusies. 

Ei$n' steltdat het �1 voorifgaand aan het omoerend bes�g weid betekend 
op �ek: van •• St.et1en.botlwkge Inspecteilr wm dè )J'deling 
Ruimtelfike f?rd.�iirg,.� en..M011J111t.e1tten en Landsclttippen. van.de. 
provim:ie West· Vlaailderen, met kontoren..gevesligt! te. BOOO·Brugge,. 
Werkludss'traat 9" terwijlgeconcludeei:d wordt namens •• Gewèstelfik 
Stecli!nbOU'IIltundlgelnspe!:te!lr beiJoegil voor de provincie ·West-Vlaanderen 
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met karitoor gnestlgdf8_ 80QO� Wer�-9".lijser � ®t het 
lûer.om twee ,afzoDaerJijke p:ailljèn zou gaan. waamU. de ·Jaatstin�ïèemd�is.aan 
dii·pehü zodat � conclusies van deze partij, 1lit het: geding moeten.seweerd 
� . 

:Biser.ku.hierln niet gevcilgd wordén. Conclusies·$ in princlpe·vommij. De: 
enige vermel®l.g� dieeen �re moet� zijn het rolnummer en 
-voorrechtspe�9:en .. de b!;Maming,le� � (��ppelij�):zetel' 
(art.. 743jfiilctrJ703 Gér�:W�). Het ka.. in àïte··rèdelijkhelé:l.niet geàrgü:rn.enteerd 

· ·worden :dat· het hier:.om twe:e ·ond4M:scheidm rechtspersonen.zou·gaa:n. De 
recht� verwijst wa.t.� atJUD.l:en� van e:is�b�eft·evep.eeos naarhet 
geSfelê.fe onder .. punt·4. b.) van dtt vonnis. De �catie:�·verw��Js;. 
wat·zJJJl conclusies betreft. confómrart. 743 Ge.r.W. en is aldus afdoende:. 

b,.) Bevoegdheidim lJOedtmirheid tqe betstellm Ytm datlen van uityoering 

Eiser:stelt &n.lij,faaest VllQ.· het.Hofvan Beroep te Gent van 14.10.2005 de 
�·tot het w:rbeuren�·de.d� :w.erd.:�oegek�4-.n ·"de· 
�ke sted.enbouwkunlige·.ût:spect.eur". BiSer·stelt evenwel te moeten 
hebben �Den dat d,e.opeenvolgende .. aktelrvu beteke.niD3-bevel en het 
bevel YO:Ora�.�� Jre�:�ïtpap � ccde Stst;Jenbou.wk{mdige 
i'nspectêur van de.Afdèling RzdttrtelfJT«J-Otdenlng, .. HUJ'Syesting, . .Monumenten 
.� Latl!Isc114ppen vqn de Provind,e. West-Vltmnderèn ". Op grond ·van deze: 
�e�g �eenteiserte �oe:ten.aflei� dat.�·v�seht11�nde·so�n 
stedeïibouwkundige .. ambtenareu. bestaan .en. dat onder de pr9vbtciale. 
ambtenaren.de. cste.denbouwklindige. inspecteurs bèvaegd voor·de·provinciès! 
moet�.gerek�dw�. :J)iser·meent.�rhatve·-een ondersc}leid·te moeten 
�en fussen �stedenbouw:lcimd�ge l!Bspecteurs• en··•gewestelf.jke 
stedenbouwkundîge:iilspectem'. 

Biser lom hierillniet:pv?lg4·� �Jser is yerward·(of ��verwarring) 
doort1atde "iris� ook-ambteuaren.zijn fn 4e orpnieke zin .vau.,het 
woord,.� met de benamtDg S,tedenbouwkundige�ambtenarei'l.a]s:functietitel 
dra� De:�� ·Ço�ex �e O�(YCRO)'QJ.aal4 in art. 1.4 . .3� . 

. eà dbidelijk oDderscheici: tUssen "de stederibowlamdige inspecteUrs� '�last. 
met. tiJleen inztJke ha� ·en dè "gewestiNJke. stedenbouwku.ndige 
-�� belMt'I[ZI!i·•n fnzake.lo'kt#è·�(fjkeplanniizg .en 
vei'gl:litrii:n.ge:nVerlerdn� •. Deze t:Wee categorj.eên· beswnden ook·:r�em,; .. ond� 
art. 12 van liet Decreêt RuimteUjke Ordening· van .199.9 (D.RO). Het betreft 
twee·.s� �derschei� werldngsdomcnn�. 

Hetbeg#ppenovetziclït, zoals opgenoti1eJ1 in dë VCRO" stelt ook duidelijk 
oudèr'art. 1.1.2.-; 'fVoor.de toepasslng van deze codia wordt verstaan. onder 
( ... ) 12° st�rMkundige. ïnsp{lcte�ptd# .. g�ljj� �ge 
iirspecteui·die bevoegd ïs voor·li.tit.geogiqf�Séhll gebjed. WDCU;ojJ.zljti taken 
vmn.eltf..in. .. dèze.code:x betrek1tJng,heiJ'IJrJrr. U'lt cJe:vèïgeU� metde,deflriitie 
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van sted.e!;lbouw�ge �-�blijkt oó� dat er niet zoiets bestaat. als: een 

prcw.incialé of gemeemelljb stedenboa�nqige inspecteur, b.�l eerl 
:-g�tisch�:�rldng :van de: bev'oegdheid,_.bijvOorbeelèhotde.prov.i� 
West .. vtmu:tderen, welnJ.ogelljk.'Qlijft (\lig. art Ll.2,_ 11° VCR.O). &·bestaat 
ald'Ç'S geen onderscheid :tuss� 'st��wk\mdige fnspecte�· en 
·�gêWeSteliJke steaeribouWkundige iDspeéteUrs'. Verweerder stelt al.c:b.1s! �t
c;t� er �-één·soort stedenbouwkundige m.pecteilö zi.fnt,namelijk'de 
gèWestelfJke. 

EiSer s.telt vervolgens.dat dientaangetao.Bd te worden-dat deze.(gewèsteDJke). 
ste� �·b'Woegd waren om-bij elk.vm·deexploten 
va:naf 10.05.2007·tot op h�op·te tred� ·a.Js:ove$-�d bela.st �t.eelll•k 
inzake handhaving.. Biser.meent dat hiervoor. geen· �eb� bestaa1. -ook 
bietin lapt mser niet gevolgd worden. Verweerder. verwijst in dtt -verband 
tereeb.t uar-art.-149-.DR.O (;11_. �.·6.1.41 VCRQ, �derhefd §1) en art. 
153 DRO (thans:art. 6.1.7 VCRO)' •. 

Hefkan boven&� in ane reaeljjkheid ook niet aangenomen-worden dat.de 
dwangsomrechter iii het a;rresf'vaa 14.10;2QO,? JJad ·m.Qetc:;n·vOOIZi,� 4al-� 
te:rzake:een:mo�ke Da8JJISWJjZ!ging.-(in 2009) zou doorgevoerd worden en 

hierbij desgeVallend.�·� yoo� JMn m een·.mogelfJkbeid tot 
vervangfng� , 

. 

c.) NQJlens de ·pgrsqoniQice Identiteit van. dl llitwiermde, f!1Rbtttno,ar 

Eiser· werpt vervoljms op dat, wiumeer een openbare insf.alitie optreedt zOnder 
-�1ce �d!mtifi�atie., • itleo.Uiicatie:moet geSchiéden.-tot beWijs vm de 
geldighéid en 'wettelijklieià' van haa_r: handelen. -Deze ldem.ifieatie:·is·volgens 
eiser noodzakehjk o.m. te lamnmn1agaan:ofdé persoon niet alleen de· . 
�d:migbeid •bezit om het dwangsommest uit.te voeïeo" maar-bovendi� om 
te kuirb.ën nagaan· ofd�-biJ. �-genoem4e;un.b�ar werd aagesteld ·of 
benoemd. door ieinaiid die daaitàe·-zèlf-de wettelij�e bevoeg�� .had of.heeft. 
�er� v.erv�·zjjn twijfeJs:uit biJ de benoembig ftD..de heren: t . 

- r � . . . .. reu: : . ••. en.pmatst 
vraagtekeos· bij ·hm bevóegdb.eden -nà 1.4.01.2008. 

Verweerdm:.-� dat het.Hof:v;p� B_eroep ziek reeds:uitgesproken heeft aver 
dezekwestie-en-verWJ.fst�gaande·�.het.a•elP.e � .. o�eging· 
7j.·1n het arrest wn 14.10.2005. V-erweerder. verwijSt ook �r het Besl� van 

27 okt�er 2006 van-� admbl!stnteur-geaeraal.t-ot aanstèl.Ung vm.de 
gewestefijke.stedenbouWk.undige ip.sp�·voQi' een.perioEle van zes'jaar 
(:S.S..t6.11.2006). 

Waar de nood-�-een�o�Ujke beVQeg,dheid voor het instelleti van 

.een�heatélV'otderlng,zou �e!l0lllen-�wo�en·op_gron4 � ap:. 6.1.41 
04 VCR() (de:rechtbank.spreekt Zich bietover niet l;Ût nu dit: buiten. de·grenzel;l 
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van dit geschil ligt). Is deze geheel irrelevant voor de ióvordermg van 

verbeurde dwangsommen. Voor de invordering van verbeurde dwangsommen 
is het naar het oordeel van de reclltbank voldoende dat de partij die de 
invordering nastreeft, zich identificeert overeenkomstig de regeJs van het 
Gerechtelijk W etbock. 

Krachtens artikel 703 tweede lid Ger. W. doen (publi�krechtelijke) 
rechtspersonen van hUD. identiteit blijken in de dagvaarding en in elke akte van 

rechtspleging door hun benaming, bun rechtskazakter en hun maatschappelijke 
zetel op te geven (A SMETS, ''Art. 42 Ger.W. -Art. 43 Ger.W''. Comm. Ger. 
Re.chl� Kluwer, losbl. 10 (12)). Zoals hierboven reeds werd geoordeeld in 
verband met de neergelegde concltwies (zie supra punt. 4.a.)) is de identificatie 
van verweerder in de akte van betekening, aktes van betekening-beve1 en in 
het bevel voorafgaand aan uitvoerend beslag op onroerend goed, confonn deze 
bepaling. 

Voor zoveel als nodig verwijst de rechtbank naar het feit dat de 
benoemingsbesluiten van de diverse (gewestelijke) stedenbouwkundige 
inspecteurs openbaar zijn zoals eiser overigens zelf aangeeft. Art. 703 lid 3 en 

4 Ger.W. geeft bierbij enkel aanleiding tot bet openbaar maken van de 
identiteit van de organen, niet van de naam van de individuele 
ambtenaar/inspecteur die de kwestieuze handeling heeft gesteld. 

d.) Verjaring 

Bij arrest van he� a.ofvan Beroep te Gent van 14.10.2005 w:erd aan eiser bevel 
opgelegd om over te gaan tot het herstel van de plaats te . 

. in de oorspronkelijke toestand door afbraak van de villa, hierin 
begrepen het garagegebouw en de aanpalende tuinmuur en van de betonrand 
rond de vijver binnen een tennijn van éénjaar vanaf de dag waarop dit arrest 
in kracht van gewijsde zal treden en dit onder verbeurte van een dwangsom 
van e 200 per dag vertraging in de nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf 
het verstrijken van de termijn van éénjaar vanaf de dag waarop dit arrest in 
kracht van gewijsde zal treden. 

Eiser stelt dat bet door hem ingestelde cassatieberoep betrekking heeft op een 

civiele vordering en het tijdstip van het in kracht van gewijsde treden 
beoordeeld dient te worden overeenkomstig het burgerl\jk recht, krachtens 
hetwelke een rechterlijke beslissing kracht.van gewijsde verkrijgt zodra ze niet 
meer vatbaar is voor een gewoon rechtsmiddel (hoger beroep of verzet). 
Aangezien bet cassatieberoep in civiele .zaken een buitengewoon rechtsmiddel 
is moet aangenomen worden dat het arrest kracht.van gewijsde beeft verkregen 
op datQM van zijn uitspraak, .mtn:Jel}J'k op 14.10.2005. 

Eiser meent vervolgens dat aangezien het eerste bevel tot betalen met 
betrekking tot de dwangsom pas betekend is op 10.05.2007, zijnde méér dan 

_._:;; 
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zes maanden ua .14.10.2006, de vordering.tot betaling va1î dwangsommen 
verjaard is. 

De. rech�bank kan eiser niet bljtredén in zijn argUmenten. Verweerder stelt 
tereCht dat ookteltaling �t gehoud.eJ;t. worden met het á!rêst wn.het:Hofvan 
Cassatie ve:21.o3.2006. OvereenkoJDSti.a art. 28· Ger�W; verwedHeefere 
prechtelijk.e beslissing kracht van gè'Wijsdevan· zodra zij niet �eer·�tbaar J,s 
voor'� of hogerberoep behoudens .clEruit:zonderlDgen die de wet bepaalt 
en ouvermmdem de gevolgen van de but.tengewcme:rechtsutiddelen. 

Dezelaatste ztnsnede:werd cloor:het Hofvan Cassatie verduidelijkt waarbij 
werd geom:deeld dateea rechterl\J'l.c besl;lSsiq pas lcracltt van gew.fjsde 
verwerft wanneer ze, niet .ï:D.ee;vatbaar .zijnde voor hoger ·beroep of verzet; ook 
ni� meer·kan �aangevoChten door een bUîten,geWooD.-reèh.tsmiddel dat,. 
óp het vlak van de.tenuitvoerl� vu:ueèhtswege een schorsende wei'ldng 
heeft (Cass. 3·maan·t988, R. W. 1989-90, 134: M. CASTBRMAN, 
Gerephteltfk Priwlatre.cht, 2004, Gent,.StOJ:y-Sclimtfit, 53 '(87). Een arrest� 
hetHofvan Beroep·�·met IJld� woorden pas· in'kracht:van·gewijsde 
Jndien· het cassatieberoep een.scho�� wer.iiJJg .h�ft. Dit·is.fn �·regel niet 
"- ge:val m:burgerlijke:zaken.(J. LABNBNS, K. BROBCKX, D •. SCHBBRS 

.en P. �·Hamlboek gerech.telijk re.dzt, 2008, Antwerpen, InterSentia, 
672 (1464)). 

Etser s�t dat,de 'herstelvordedng behoort tot de civiele vordering. zodat het 
ogenblik waarop het arrest in kracht YaJ;1 gewfj• treedt. beoordeeld moet 
worden op basfs. van de hierboven gescb.ètste regels. Eiser verli� evenwel uit 
het 091 dat hij. (eveneens) cassatieberoep· heefl.iDgesteld op strafrechtelijk 
vlak; Eiser stelde immers een cassatiev:o�enfng in. tegen beide. arresten van 
het Hofvan Beroep te Gent van: 21.12.2004 en 14.10.2005 (ziiutuk ·2· 
verweerder). 

·ne cassatieprocedure in strafZaken werkt schorsend en· �dert dat de 
�� van de appelrech.làacht van gewijSde Jaijgt. Dit geldtzowel-v9or 
'Cië·.beslissing over de �f\'o��� aJ.s·voor,de·beslfssiDg over de burgerlijke 
vordering (R.. VBRSTRABTBN, HfJll.dboek st.rqfoor�g, � (4� editié1 
Al;ttwelp� .Matdu; 1124 (2385)). Ër Is aJéiaS.een buitengèwoon rechtsmiddel 
aangewend dat,. op b.et vl*-w.n detenuitvoerleggiDg·van rechtswege een 
schorsende �J1eeft..Aldus verhinderde • cassatiebef!)ep van eiser wel 
degelijk dat het mest. van het Hof van·Beroep in kracht :van gel'{ijsde is 
getreden. 

. . 

Eiser stelt. dat In deze hypothese de verwerping van het cassatieberoep bij 
�van 21.03;.2006 tot gevolg·heeftdathet arrestvan �4.Q5:.20p5 krachtvan 
gewijs4e heeft pkregen op datum van zijn uitspraak. Ook hiedn.kan eiser Diet 
gevolp worden.. Een-beslissing over de stJ:atvorderlng heeft,gezag van 
gewijsde z�·zfj is gewézen, maar verkrijgt pas· kracht van gewijSde wanm.eer 
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zij onherroepelijk wOrdt nameliJ1c bij de verwerping van het cassatieberoep 
(Cass. 5 oktober 1999, Arr. Cass. 1999, 1217) (Zie dienaangaande ook: K. 
WA Um8� Herst.elvori:lering en herstelmaatregelen - R:uimtelijk ordenen 
onder d:wangt C.A.B.G. 2007/1, 14-19 (26-32, inzonderheid 31 f))). 

Het arrest van het Hofvan Beroep te Gent van 14.10.2005 heeft zodoende pas 
kraçht van gewijsde verworven op 21.03.2006, zoals verweerder argumenteert. 
Gelet op de betekening van 15.09.2006 (art. 1385bis lid 3 Ger.W.) moet 
aangenomen worden dat de verbeurte van de dwangsom een aanvang heeft 
genomen op 22.03.2007 (één jaar na het in kracht van gewijsde gaan van het 
arrest van 14.10.2005) en de verjaring van de dwangsom sindsdien steeds 
gestuit is door een betekening bevel (stukken 4-12 verweerder). 

e.) Art 6E. E&M 

Eiser beroept zich op art. 6 E.V.R.M., en inzonderheid op de redelijke tennijn
vereiste, om tot bet standpunt tE! komen dat de uitvoerina van het 
dwangsomarrest niet meer toelaatbaar dan wet ongegrond is. 

De rechtbank moet vaststellen dat eiser bij arrest van 14.10.2005 veroordeeld 
werd tot betaling van een dwangsom bij niet uitvoering van de 
herstelvordering. Eiser heeft hier een cassatieberoep tegen aangetekend, wat 
als ongegrond is �fgewezen. In dit arrest werd een temüjn van één jaar 
voorzien voor het uitvoeren van de hel:stelii!Utregel. PJser heeft evenwel tot 
op heden steeds nagelaten· om deze veroordeling tot herstel na te komen. 

Eiser kan zich nJet beroepen op .zijn eigen kwade · trouw -bestaande uit de niet
uitvoering gedurende jaren vari zaken waartoe hij was veroordeeld- om aan 
deze verQorde1ing te ontsnappen� temeer daar verweerder telkenmale heeft 
aangedrongen op hE!t herstel door middel van de herhaalde betekeitingen en 
bevelen. 

f.) .Beslgg QJ? een onrgerentl goed in onverdeeldheid 

Eiser stelt dat verweerder beSlag heeft gelegd op een bouwland te . 
maar dat dit goed in onverdeeldheid is tussen hem en zijn broers en zuster. 
Eiser stelt dat geen uitvoerend onroerend beslag gelegd kan worden op een 
onverdeeld goed zonder het inzake roepen van de overige mecfe..eigenaars. Op 
grond hiervan meent eiser dat het bevel voorafgaand onroerend beslag nietig 
verklaard moet worden.. 

De rechtbank treedt verweerder bij in zijn argumenten. Overeenkomstig art.. . 
1560 Ger. W. kan de schuldeiser die over een uitvoerbare titel beschikt de 
uitwinning vervolgen van de onroerende goederen van zijn schuldenaar. Het is 
hierbij onverschillig of deze onroerensJ.e goederen de uitsluitende eigendom 
zijn van de schuldenaar, dan wel of zlj in onverdeeldheid tussen hem en andere 



�------------------�--------------�--------�--------------��--

foi;i;o 

� .... 3!5 bestaan. �dit laa1ste ,geval bepaalt art. 1561 Ger.Vi� evenwel 
dat het beslag op het oaverc!eeldaaodeel J;J.iet kan·worden,ten uitvoer g� 
voor de verdeling of veiling. Voor:het leggen van :bet�� en de beoordeling· 
� h� ve.rzet hiE;tegen is Di.et'vereist dat de overlge onverdeelde mede
èigenaars b� zouden worden. 

g.J Maximum Q47l verbero;ttulwtm:m•mma 

EiSer argutü.enteett dat het beVel vootafgaand emmerend beslag dd. 13.05�2011 
niet todaatbaar, ODOJltva.Dkeltik of mlnstens ongegrond is in zoverre het een 

·bedrag van·25o.ooo�oo· euro te boven gaat. Hij stelt dat er ih.:ca!u. meer wordt 
ingevorderd :namelijk 250.000,00 eum aan dwangspmmen. vermeerderd met 
19 kostenposten van uitl,iften,:alcteil en aanverwanten. 

·Het veroord� ar.rest·en .4e wet·iijit terzake.du.idelijk. Het maxhnumbedrag. 
zoals opgenomen in het mest van.het H�f �Beroep van 14.10.2005 •. 
waarboven overeetikomstlg art. 1385ter Ger. w·. geen dwangsom meer. 

verbeurd wordt, �·b�og op de som van de intussen verbeurde 
dwangsommen :en staat Jos.van de,andere gedfngkÇ)Sten afkosten van 

ultvoerlDa• 

Biset Werpt in dit verband ·ook • onrechte op· cJat.l;qj niet veroordeeld werd tot 
de kosten. van betekexiiDg, ultglftèn, Uittreksels uit kadastrale leggers .. en 

'lml�tfe �ften. Deze kosten zijnimmers kosten van 
tenuitvoerlegging:die·ov'eteenkomstig·art. 1024 Ger.W. steeds ten laste vallen 
van de partij tegen wie Uitgevoerd wordt. 

h.) Bfilag.QR een· onrogrtmd gqesl·beborende. tot de h�fmR. 

De rechtbank heeft in • ·tussenvomlfs van 08.02.2012 vastge:ste14 dat 
·nadrukkelijk wijst op het fèit·dat de herstelvordering.geacht wordt. 

bmgerlijk.vm aarcl te zijn (Cass. 21 september 1993, Pas. 1993.,.�. 717; Cass. 
13 december·2005, ;8. W. 2006-2007�.1000)� zodat de eraan gekoppelde 
dwangsom ook een but� karakter heeft. De dwangsom wordt in zaken 
van stëd.enbouw ayerigeDs algemeen· aanzien alsçen ·.ü,ldirect executi.emiddel 
van.b�ke aard:(z.te.bieroveruhvoerlg� G. DBBERSAQUBS, "De 
herstelvordeJ:ifug ·• •·.ruim�lijke orderdng" in X ·Goed pi'OceSJ'ecltt :- Goed 
procederen" Ve�lagboel;v� f!e.Jl!!Illste. ppstlmiverst;aire cyclus liVil(V Delwa 
2002 .. 2003, Mechelen, ICluwet, 2004, ·207 (3); I<. WAGNBR, tw. 
"Dwal,)gsom" inA.:P.R., 16 (15) en 197 (225); K. WAUTBRS,. . 
Herstelvord.èrlng en 1Jerstelmtzatregelen • RuJmtiHJk:orden.en onder dwang, 
é.A.B.G •. 20071l, 54 (103). Dit civi� �er is ookmet zoveèl 
woorden aangegeven in bet arrest van het Hofvan Beroep te: Gent� 
14.10.2005.o•··de overweglng·7.6. 
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Zodoende heeft de reclltba.nk bij tussenvonnis van 08.02.2012 de debatten 
heropend teneinde partij� toe te laten standpunt-in te nemen nopens de vraag 
of de-schuld waarvoor thags beslag werd gelegd wel aanzien kan worden als 
een "schuld ontstaan uit een strqfrechteli/lte veroord.e.ling of uit een 
OTITechl:matige dtzatf• ia de zin vanart.14071id4 B.W. e.n/ofart.1412lld 1 
B.W. Dienvolgens moet de vraag gesteld worden of de schuld waarvoor beslag 
werd gelegd een eigen schuld betreft van • dan wel of dit een 

gemeenschappelijke schuld is van deZ.e laatste en 

Eiser, hierin bijgetreden door de vrijwillig tussenkomende partij. stelt dat de 
dwangsomveroordeling een gevolg is van een strafrechtelijke veroordeling 
zodat deze schuld ingevolge art. 1407 laatste lid B .W. een eigen schuld van 

eiser is. Eiser verwijst in <iit verband ook naar rechtspraak (meer bepaald het 
Z8Jl. arrest Hamer) en rechtsleer die wijst op de afhankelijkheid van de 
dwangsomveroordeling van een bestaande hoofdveroordeJing. die 
strafrechtelijk van aard is. 

Verweerder is eveneens van oordeel dat de verbeurde dwangsorpmen een 

eigen schuld zijn van eiser op grond van art. 1407la.atste lid B.W. HU is 
daarentegen van oordeel dat zijn verhaalsrecht "wordt uitgebreid tot een 

gedeelte van het genieenschappeiijk vermogen indien dit gem�appelijk 
vennegen verrijkt werd ofvoordee1 heeft gehaald uit de wederrechtéJljke 
feiten of handelingen". Verweerder laat evenwel na om aan te tanen of en in 
welke mate het gemeenschappelijk vermogen werd venijkt en in welke mate 
het eigen vermogen van eiser ontoereikend is, zoalsvcreist door arll412 lid 2 
B.W. 

De rechtbank keedt partijen niet bij in hun stelling. De rechtbank moet 
vaststellen dat de dwangsomveroordeling is gekoppeld aan de veroordeling tot 
herstel in de ootspronkèlljke toestand. Deze laatste hoofdveroordeling wordl 
geacht burgerlijk van aard te zijn (G. DEBERSAQUES1 "De herstelvordering 
in de ruimtelljke ordeJdng" in X. Goed procesrecht " Goed procederen. 
Verslagboekvan de XX!Xste postuniversitaire cyclus Wil{v Delva 2002 .. 2003, 
Mechelen, Kluwer. 2004,207 (3); K. WAGNER, tw. "Dwa.ngsomu inA.P.R., 
16 (15) en 197 (225); K. WAUTERS, Herstelvof"tMrin.g en herstelmaatregelen 
- Rui.mtelük ordenen onder dwang. C.A.B.G. 200711, 54 (103). 

In dit verband moet ook gewezen worden op het in rem-karakter van de 
veroordeling tot herstel en de tegenwerpelijkheid van de bevolen 
herstelmaatregel aan de n.iet-vervolg4e mede-eigenaar (BesJagr. Hasselt 18 
juni 1999, T.M.R. 1999, 469, noót P. V ANSANT, "Het in-rem 'kamkter van de 
herstelmaatregelen en de niet-eigenaar" gecit. in: G. DEBERSAQVBS, "De 
herstelvordering jn d.e rqimtelijke ordening" in X. Goed procesrecht- Goed 
pt'ocedD'en, Verslagboekvan de XX1Xste postuniversitaire cyclus Willy DelWJ 
2002-20(13, Mechelen, Kluwer, 2004, 228 (39)). 
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Het arrest �;spreel,;htit bmprrechteJtik'Jcarakter met tegen. In dit arrest 
và:Q 'Z/.11.2ortl heefthet BHRM.geoordeel�dat een h�vorderlng. zelfs 
indienzij slechts als een burgerlijke ve.w:plichting in·de·zill van art. 6.1. V.JJ;l het 
BVRM moet wo• beschouWd,.onderworpen:i!faan de vereiste·van,een· 
uitspta8k binnen een redelijke tennijn.(BHRM, nr. 21861103, Hamer cJ 
België,:27.11.2007, overweging 57). Uit hetvoorgaan4e volgt· dat de 
dwangsomveroordeling·gekappd.d aan een Diet..mtgevoertte herstelvord.erlng, 
burgerlijke yan aard ls end� niet.als een "schuld ontsttlfJ.n riit een. 
strqfrechtèlfj'lte veroordel.id.t' 'in de zin van art..l407laatste lid B.W. 

Ook .,_etquasi��eel.karakter van de· dwangsomschuld kan niet·wardeu 
weerhouden. Hoewel·de dwangsommen'hun �rong vinden ln.het 
strafrechtelijk veroordelend vonnis kan met aliderS dan vastgesteld worden:dat 
4e sch�d ontstaan is nadat het vODDis is uitgesproken. en nadat eJSer.de 
voomene termijn vçor deuitvoerlng VJPl de �lyord�ng heeft laten 
verstrJ.j'ken. De schuld Vlndt�zijn oorsp.mng:aldus niet m het� van het Hof 
van Beroep van 14.10�2005 maar ·m de latere·niet uakon:ûng ervan door eiser. 
In dez� opiielt kan de·dwangsom�roordeling ook met UilZien worden als een 

"tinrecli1:1iit.t#ge dtJtzd begtZQII. door een der echtgf!!Zotllri" in de 2\fn van·· art. 
1407 laatste·lid B�W. ZU gee.fUinmers.geen aa.Dleiding ·tot'vergoeding va 

schade mam;' wel tot opeisbaadieit;l van voorafbepaalde sommen. 

Op grond van de voomoem:de·overVieglnget·ls de· rechtbank van oordeel� 
de.schuld �uit d� �wde dwangsommen een gemeensChappelijke 
schuld Is. van eiseF en de wijwillig tussenkómende partij op grond van .art. 
14081aatste Hd.B.W. en verhaalbaar Is zowel' opliet eigen vermo� van elk 
�·eÇhtg� als op hetgemeenscliappelijk vennogen{art.1414lid l 
:B.W:)� Het -vazet.van de v.rljwillig tussenkómende partij is om·d� reden dan 
ook.ongegrónd. 

i.): . Uit:l!qering legen IJeith ecl«aenates � .1562 Ger.:W;J. 

Biser noch de vrijwillig tuuenkomende partij hebben standpunt ingenomen 

·aangaande het al dan niet vervuld zijn van de· vereistErvan art . .1562. Ger. W. 
:gezien het .bevèl voorafgáand'.liit.votnnd beslag·. op entoerend goed. niet 
'b� werd aan , maat a&ngezegct ·Ook vètw.eerder meent 
dat art. 1�62 Ger�W • .Qiet. toepasseij)i: fs en �lt hiérvoor als reden aan dat hst 
een eigen schuld. betreft die Verhaald ··kan w91'4en op het g�eenschappelijk 
vermogen. V erweerder:gaathierbij kennelijk. vOorbiJ aan het feitdat ook "de 
eigen s.ciU.iltldl.e. 'het g�pelflltvermogen bezMiatZI't"··etpliciet 
geviseerd WOldt door art. 1562 �.w. 

Nu deze rech�bmkvan oordeel.ls·dat de sè.huld bestaande uit de verbeurde 
dw�en een gemeeDSchappelijke schuld is van beide echtgenoten, moet 
geoordeela. WOrden dat art. 1562 Ger. W. wel degeHjk van toepassing Is. 
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Het moet vastgesteld worden dat de uitwinning c= gemeenschappelijke 
schuld betreft, die verweerder uitvoert op een gemeenschappelijk onroerend 
goed en dat art. 1562 Oer. W. bepaalt dat de uitwinning krachtens een 

gemeensc.ppelijke schuld of een schuld die het gemeenschappelijk vermogen 
bezwaart, tegen beide echtgenoten moet worden vervolgd. Zodoende moet 
worden aangentimen dat het bevel voorafgaand onroerend beslag, het 
beslagexploot, de beschikking tot aanwijzing van de notaris, de aanmaning tot 
kennisname van de verkoopsvoorwaarden en het uittreksel uit de akte van 

toewijzing aan beide echtgenoten moet worden betekend (MvT, Parl.SL 
.Kamer 1989�99, nr.l669/1, 28; B. DIRIX en K.BROECKXJ tw. "Beslag" in 
A.P.R. 2010, Mechelen, Kluwer, 101 (124) en 528 (858)). 

Verweerder behoorde het bevel voorafgaand uitvoerend beslag op onroerend 
goed (stuk 14 verweerder) mee te betekenen aan de vrijwillig tussenkomende · 
partij (art. 1562 Ger.W.). De wet voorz.iet evenwel geen sanctie en de 
vrijwillig tussenkomende partij (in wiens voordeel deze bepaling bestaat) voert· 
terzake geen benadeling of schade aan, niettegenstaande de mogelijkheid 
hiertoe geboden werd naar aanleiding van het tussenvonnis dd. 08.02.2012. 
Verweerder wijst er ook op dat het normdoell;Loe dan ook bereikt is door de 
aanzegging in plaats van de betekening. 

De rechtbank ziet dan ook geen reden om het bevel voorafgaand uitvoerend 
beslag op onroerendgoed (stuk 14 verweerder) nietig te verklaren weg• 
miskenning van art.l562 Ger. W ., doch meent dat de uitvoering wel dient 
opgeschort te worden tenei�e verweerder toe.te laten deze onregelmatigheid 
te herstellen. 

j.) GerechtskOsten. voorlopige tenuitvoerleggin& en kantonnement. 

De h®fdvordering van eiser wordt bij onderhavig vonnis als ongegrond 
afgewez�. Gelet op deze uitkomst van het geding is eiser de in bet ongelijk 
gestelde partij die veroordeeld wordt tot de kosten van het geding (art. 1017 lid 
1 Ger. W.) die door venveerder begroot worden op de 
rechtsplegingsvergoeding ten belope van 1.320,00 euro. Verweerder betwist de 
omvang van de gevorderde rechtsplegingsvergoeding niet. 

Het verzet van de vrijwillig tussenkomende partij is ongegrond, met 
Uitzondering van het ambt.shalve opgeworpen rechtspunt dat het beveJ niet aan 

de vrijwillig tussenkomende partij werd betekend zoals ver�ist door art • .1562 
Ger.W., maar slechts aangezegd. Gelet op deze uitkomst van het geding is de 
vrijwillig tussenkomende partij de in bet ongelijk gestelde partij die 
veroordeeld wordt tot de kosten van het geding (art. 1017lid 1 Ger.W.) die 
door vetweerder evenwel niet begroot worden. 

Krachtens art. 1395}uncto 1039 Ger.W. zijn de beschikkingen van de 
beslagrechter van rechtswege uitvoerbaar. Er worden bovendien geen -
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afcloende redenen:aangèhaald om de mogelijkbeid .tot kantonnement uit te 
slUiten.. 

OM DBZB RBDEN.BN, . 
BESLIST'DB·BBSLAGRBC'"'H.....,:t-·e--a, op tegenspraak ea zoals in kort geding, 

V� het verzet van eiser .. ontvank:eiijk maar ongègrond. 

Verklaart het verzet Van �·vrljwilUg tussenkomend� partiJ ontvankel\jk maar 

ongegrond. 

Sdlorst de verdere.tenuitvoerleggîng op totdat door·verweerder volc:laan fS.aan 
� �n van art. 1562. Ger.w. 

Veroordeelt eiser tot de· kosten ·van de procedure._ aan zijn.zijde niet te bepalen 
aangezien deze kosten ten laste. van deze partij blijven;. en �.de.zijèle van 

·verweerder bepaald op de rechtsplegiilgsvergoediilg van 1.320�00 euro. 

V•oordedt de. vrljwi]Hg· tussenkomen� partij tot de .ko$ten van de ptocedute, 
aan haar: zijde niet te bepalen·amgezien deze· kosten �en laStè vandeze partij 
.blijven, en aan de zijde van v�der bepaald op nihil bij: gebreke aan 

opgave. 

Huidig v.oDDis is van rech�e uitvoerbaar bij voorraa.d,.zonder borgstellmg . 

••• • 

Uitgesproken in openbare. terechtzitting :vaD woensdag ·zest:ie,n mèi. 
tweeduizet;Ld en.�f. 

Aanwezig: David LATHOUW:BR.S) reeliter . . ank van eerste aanleg_ 
te Veume en aang�d llils beslagrechter � bescl�:ing· van 10 november 
2010· van de voetzitter van de teehtb · e aanleg te V eurne, 
·bijgeStaan door Diane A · 

· 
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