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Inzake: 16/3058/A + 16/6205/A + 17/2287/A 

zelfstandig helper, geboren te op en wonende te 

eisende partij 

Ranst, 

- vertegenwoordigd ter zitting door meester Yannick Smeets loco meester lve Van Giel en loco 

meester Els Empereur, advocaten, beiden kantoorhoudende te. 2018 Antwerpen, Generaal 
Lemanstraat 67, 

TEGEN: 

STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEU R, 

bevoegd voor de provincie Antwerpen, met burelen gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange 
Kievitstraat 111-113, 

woonstkeuze bij gerechtsdeurwaarder Vincent Van Audenrode, waarnemend 

gerechtsdeurwaard
_
er voor het kantoor van wijlen gerechtsdeurwaarder Dirk Boon, 

kantoorhoudende te 2140 Borgerhout, Ketsstraat 86-88, 

verwerende partij 

_- vertegenwoordigd ter zitting door meester Johan Claes te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 
160. 

* * * * * 

1. De procedure 

De beslagrechter heeft kennis genomen van : 

- het inleidend exploot van 1 juni 2016 (inzake: 16/3058/A) , 

- het inleidend exploot van 22 november 2016 (inzake: 16/6205/A), 

- het inleidend exploot van 28 april 2017 (inzake: 17/2287/A), 

- de conclusies en stukken van partijen. 

De beslagrechter heeft de middelen en conclusies van partijen gehoord tijdens de openbare 
terechtzitting van 9 januari 2017. 

2: De voorgaanden 

- in de zaqk gekend onder het algemeen rolnummer 16/3058/A: 

. . 

Bij exploot van 17 mei 2016 werd ten verzoeke van de stedenbouwkundige inspecteur voor 

de provincie Antwerpen (hierna : "de stedenbouwkundige inspecteur") een bevel tot betalen 

betekend lastens de heer en de krachtens een vonnis van 

de rechtbank van ·eerste aanleg Antwerpen van 27 juni ·2012, een arrest van het hof van 

beroep te Antwerpen van 16 januari 2013 en een arrest van het Hof van Cassatie van 10 



F0 nr.: /1 bi 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, sectie burgerlijke rechtbank -16/3058/ A -p. 3 

febru.ari 2015 gelegd voor een bedrag van 36.400,00 EUR in hoofdsom wegens verbeurde 

dwangsommen. 

Bij exploot van 1 juni 2016 tekende de heer 

voormeld bevel. 

(hierna : 

In de zaak gekend onder het algemeen ra/nummer 16/6205/A: 

) verzet aan tegen 

Bij exploot van 9 november 2016 werd ten verzoeke van "de stedenbouwkundige inspecteur'' 
een bevel tot betalen betekend lastens krachtens een vonnis van de rechtbank van 

eerste aanleg Antwerpen van 27 juni 2012, een arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 16 januari 2013 en een arrest van het Hof van Cassatie van 10 februari 2015 gelegd voor 
een bedrag van 53.300,00 EUR in hoofdsom wegens verbeurde dwangsommen. 

Bij exploot van 22 november 2016 tekende verzet aan tegen voormeld bevel. 

In de zaak gekend onder het algemeen ra/nummer 17/2287/A: 

Bij exploot van 18 april 2017 werd ten verzoeke van "de stedenbouwkundige inspecteur" een 
bevel tot betalen betekend lastens krachtens een vonnis van de rechtbank van eerste 

aanleg Antwerpen van 27 juni 2012, een arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 16 
januari 2013 en een arrest van het Hof van Cassatie van 10

· 
februari 2015 gelegd voor een 

bedrag van 54.200,00 EUR in hoofdsom wegens verbeurde dwangsommen. 

Bij exploot van 28 april 2017 tekende verzet aan tegen voormeld bevel. 

3. De vordering 

- in de zaak gekend onder het algemeen ra/nummer 16/6205/A: 

Bosch vordert dat de zaken gekend onder de algemene rolnummers 16/6205/A, 16/3058/A 

en 17 /2287 / A bij een bij voorraad uitvoerbaar vonnis zouden worden samengevoegd, dat de 

voormelde bevelen "zouden worden opgeheven" en dat "de stedenbouwkundige inspecteur" 
zou veroordeeld worden tot de kosten van het · proces hierin begrepen de 

rechtsplegingsvergoeding van 3.600,00 EUR. 

Bosch vor.dert dat de rechtsplegingsvergoeding beperkt wordt to� 1.200,00 EUR indien het 
verzet ongegrond zou worden verklaard. 

"De stedenbouwkundige inspecteur" besluit in de drie zaken tot de onontvankelijkheid 

· minstens de ongegrondheid van het verzet en vordert een rechtsplegingsvergoeding van 

1.440,00 EUR. 
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4. De beoordeling 

4.1 

"De stedenbouwkundige insp.ecteur" is van oordeel dat de verplichtingen die hem op 
straffe van een dwangsom zijn opgelegd door het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg 

te Antwerpen van 27 juni 2012 niet is nagekomen zodat de dwangsommen verbeurd zijn. Bij 
gebrek aan vrijwillige betaling door is "de stedenbouwkundige inspecteur" overgegaan 

tot gedwongen tenuitvoerlegging door middel van de betekening van drie bevelen tot betalen. 

In de zaken gekend onder het algemeen rolnummer 16/6205/A, 16/3058/A en 17/2287/A 

heeft Bosch tegen deze bevel verzet aangetekend. 

In de drie zaken onder de voormelde rolnummers dient beoordeeld te worden of de 
dwangsommen al dan niet verbeurd zijn. De beslagrechter acht het bijgevolg aangewezen om 

deze zaken op grond van artikel 30 Ger.W. samen te voegen. 

4.2 . 
en de werden door de correctionele rechtbank te Antwerpen met betrekking 

tot de percelen gelegen te gekadastreerd als 

veroordeeld tot het herstel in de vorige toestand van deze 
percelen en tot het stopzetten van bepaalde activiteiten. Het herstel in de vorige toestand en 

de stopzetting diende plaats te vinden binnen een termijn van 6 maanden na het definitief 
worden van deze uitspraak en dit op straffe van een dwangsom van 100,00 EUR per dat 
vertraging. 

Het hoger beroep tegen dit vonnis werd bij arrest van 16 januari 2013 onontvankelijk 
verklaard aangezien het beroep laattijdig werd ingesteld. 

De cassatievoorziening tegen dit arrest werd bij arrest van 12 februari 2015 van het Hof van 
Cassatie afgewezen. 

4.3 
Bosch is van oordeel dat hij in ingevolge de weersomstandigheden in de onmogelijkheid was 

de hem opgelegde veroordeling uit te voeren. beroept zich dus op overmacht. 

Het Benelux-Gerechtshof oordeelde in haar arrest van 12 februari 1996 als volgt : "Artikel 4, 

lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom moet aldus worden uitgelegd 

dat de bevoegdheid toegekend aan de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, om de 
dwangsom op te heffen in geval van onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de 

hoofdveroordeling te voldoen, exclusief is en er aan in de weg staat dat in een executiegeschil 

betreffende de eventueel verbeurde dwangsom een andere rechter dan degene die de 

dwangsom heeft opgelegd, zou beslissen dat, ook al heeft de veroordeelde een 

hoofdveroordeling niet uitgevoerd, de dwangsom wegens overmacht niet verbeurd is". 

Hieruit volgt dat de beslagrechter wanneer hij niet de dwangsomrechter is,. zoals in deze zaak, 

niet kan beslissen dat de dwangsom niet verbeurd is ingevolgde overmacht. 
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In deze zaak kan de beslagrechter evenmin de gedwongen tenuitvoerlegging schorsen 

aangezien aan de dwangsomrechter niet werd gevraagd één van de in artikel 1685quLnquies 

Ger. W. genoemde voorzieningen te treffen: 

4.4 

Ondergeschikt laat verder gelden dat de dwangsommen niet verbeurd zijn vanaf 19 mei 

2015 en dat het vonnis van 27 juni 2012 pas kracht van gewijsde heeft vanaf 10 februari 2015, 

zijnde de datum van het arrest van het hof van cassatie. 
· 

De correctionele rechtbank oordeelde dat het herstel in de oorspronkelijke toestand diende 

te gebeuren binnen een termijn van zes maanden na het definitief worden van de uitspraak. 

Het vonnis van de correctionele rechtbank werd op 27 juni 2012 op tegenspraak gewezen. 

Bijgevolg was 12 juli 2013 de laatst nuttige dag om hoger beroep in te stellen. heeft 

laattijdig hoger beroep ingesteld en heeft het vonnis vanaf 13 juli 2013 kracht van gewijsde. 

Het laattijdig hoger beroep heeft namelijk geen schorsende werking. Het gegeven dat 
cassatieberoep werd aangetekend tegen het arrest van het hof van beroep doet geen afbreuk 
aan de datum waarop het vonnis van de correctionele rechtbank kracht van gewijsde heeft 
gekregen. 

De correctionele rechtbank heeft aan respijt gegeven om het vonnis uit te voeren doch 
heeft de termijn opdat de dwangsommen zouden verbeuren niet uitgesteld. 

Het vonnis van 27 juni 2012, het arrest van het hof van beróep van 16 januari 2013 én het 

arrest van het Hof van Cassatie van 10 februari 2015 werden betekend bij exploot van 15 mei 
2015. De voorwaarde dat ingeval van cassatieberoep de dwangsommen slechts verbeuren na 
betekening van het cassatie-arrest werd in deze zaak nageleefd. Aangezien de 

uitvoeringstermijn ruimschoots verstreken was op het ogenblik dat het cassatie-arrest werd 

betekend, zijn de dwangsommen onmiddellijk verbeurd. 

De melding van herstel dateert van 16 november 2016. Uit het voorgaande volgt dat de 

bevelen tot betalen regelmatig en rechtmatig betekend werden voor dwangsommen 

verbeurd in de periode van van 19 mei 2015 tot 16 november 2016. 

Het verzet is derhalve ongegrond is. 

4.5 
Het verzet tegen een bevel tot betalen is een niet in geld waardeerbare zaak ongeacht het 
bedrag waarvan de betaling wordt gevorderd door middel van de betaling van het bevel tot 

betalen. 

Het basisbedrag van de r�chtsplegingsvergoeding bedraagt in dergelijke gevallen 1.440,00 

EUR. 

4.6 

De wet van 19 oktober 2015 (BS 22 oktober 2015) wijzigde artikel 1397 Ger.W. Voortaan zijn 

alle eindvonnissen uitvoerbaar bij voorraad behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt 
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of tenzij de rechter bij met bijzondere redenen omklede beslissing anders heeft bevolen. Deze 

bepaling is .van toepassing op de zaken die aanhangig zijn gem
_
aakt na 1 november 2015 en 

dus op huidige zaak. Aangezien de uitvoerbaarheid van rechtswege is voorzien, dient zij niet· 

expliciet te worden uitgesproken. 

5. De uitspraak 

De beslagrechter stelt vast dat de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in rechtszaken 
nageleefd is en doet uitspraak op tegenspraak. 

Om deze redenen verklaart de beslagrechter voegt de beslagrechter de zaken gekend onder 

de algemene rolnummers 16/3058/A, 16/6205/A en 17/2287A samen. 

In de zaak gekend onder het algemeen ra/nummer 16/3058/A: 

De beslagrechter verklaart het verzet toelaatbaar doch ongegrond en wijst ervan af. 

In de zaak gekend onder het algemeen ra/nummer 16/6205/A : 

De beslagrechter verklaart het verzet toelaatbaar doch ongegrond en wijst ervan af. 

In de zaak gekend onder het algemeen ra/nummer 17/2287/A: 

De beslagrechter verklaart het verzet toelaatbaar doch ongegrond en wijst ervan af. 

De beslagrechter wijst in de proceskosten door "de stedenbouwkundige inspecteur" 
begroot op en door de beslagrechter vastgesteld op 1.440,00 EUR (rechtsplegingsvergoeding). 

Deze beschikking werd uitgesproken op drieëntwintig januari tweeduizend achttien in 
openbare zitting van de Kamer Abel, die samengesteld was uit : 

A. Van De Vyver, beslagrechter in deze rechtbank, 

N. Daneels, griffier . . 

�1P2 - A.Van De: 




