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De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling leper, Vijftiende Kamer Beslag, heeft het 
volgend vonnis verieend:

Indezaak: 16/585/A

j , geboren te op , wonende te WUTSCHATE, I

EISER,

hebbende als raadsman SUSTRONCK GEERT te 8500 KORTRUK, Burgemeester Nolfstraat 10. 

tegen:

j, geboren te op wonende te : ROESELARE,

VERWEERDER,

De wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werd nageleefti.

Gezien de rangregeling van notaris i dd. ■ i houdende rangregeling en de
notariele akte dd. i houdende proces-verbaal van tegenspraak, neergelegd ter griffie alhier op
19/09/2016.

Geiet op de overige stukken van het geding.

Geiet op de namens partijen neergelegde stukken.

Gehoord de raadsman van de eisende partij in haar middelen en besluiten op de openbare terechtzitting 
van 25/11/2016, waarop de debatten werden gesloten.

I / VOORGAANDEN.

Bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te leper van 05/12/2007 werd de echtscheiding
uitgesproken tussen en en werd notaris .......... ~~........ , met
standplaats te l *, aangesteld voor de vereffening-verdeling van de ontbonden huwgemeen-
schap.

Bij verstekvonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te leper van 24/04/2013 werd de voornoemde 
notaris, op verzoek van , gemachtigd om over te gaan tot de openbare verkoop van alle
goederen van partijen die niet gevoeglijk konden verdeeid worden.

Het vonnis werd bij deurwaardersexploot van 03/06/2013 aan Marino VANDEWALLE betekend.

Het onroerend goed van partijen, gelegen aan de ' te
werd openbaar verkocht. Bij notariele akte van i I werden de verkoopsvoorwaarden opge-
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steld. Op het aandeel van : in het onroerend goed werd dp r.............. een hypo-
thecaire inschrijving genomen door het Vlaams Gewest voor een bedrag van 75.000 euro tot zekerheid 
van de kosten voor de ambtshalve tenuitvoerlegging van het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg 
te leper van 06/05/2011.

Alle gerechtigden werden aangemaand om kennis te nemen van de verkoopsvoorwaarden en aanwezig 
te zijn bij de verkoopverrichtingen.

Bij notariele akte van ; ; 1 werd het proces-verbaal van toewijs onder de opschortende voor-
waarde van afwezigheid van hoger bod opgesteld gevolgd op i door de notariele akte hou-
dende proces-verbaal van definitieve toewijs na hoger bod en de notariele akte houdende proces- 
verbaal van kwijting van

Bij notariele akte van i stelde notaris • het proces-verbaal van rangregeling
op. Deze werd bij deurwaardersexploot van 23/10/2015 betekend aan I

Bij deurwaardersexploot van 19/11/2015 werd op verzoek van tegenspraak betekend aan
de notaris, om volgende redenen:

1. zij verzet zich tegen het gegeven dat de schuld ten verzoeke van het Vlaams Gewest, Agentschap 
Inspectie Ruimtelijke Ordening, batig wordt gerangschikt op het aandeel van de heer I

! in de te verdelen netto-verkoopsopbrengst aangezien deze schuld geenszins (hypothecair) be- 
voorrecht is en bovendien verjaard is;

2. zij verzoekt dat de schuld ten verzoek van uit de rangregeling verdwijnt
aangezien deze schuld reeds voldaan is;

3. zij verzoekt dat het aandeel van de schuld ten verzoeke van dat betrekking
heeft op de uitvoeringskosten en kwijtingsrechten vanaf 03/12/2009 exdusief wordt verhaald op het 
aandeel van de heer in de te verdelen netto-opbrengst;

4. zij verzoekt dat haar schuldvordering ten aanzien van I uit hoofde van on-
derhoudsbijdragen voor de kinderen in de rangregeling wordt meegerekend voor een bedrag van 
14.821,81 euro per 12/11/2015 m66r alle te vervallen onderhoudsbijdragen en kosten vanaf 
12/11/2015.

Bij notariele akte van i i formuleerde notaris ! zijn advies nopens de gedane
tegenspraak en stelde een op basis van zijn advies aangepaste rangregeling op.

Daarin volgde hij op de voormelde punten 2 en 3 de door I aangevoerde argumentatie. De
schuld van l i werd weggelaten gezien zij inderdaad bij schrijven van 28/10/2015 aan
de notaris meegedeeld had dat het verschuldigde saldo volledig was aangezuiverd. De schuld ten ver
zoek van : die blijkens schrijven van haar raadsman van 09/10/2015, 6.447,83 euro,
werd exdusief verhaald op het aandeel van

Aangaande de overige punten stelde de notaris:

1. Met betrekking tot de schuld ten verzoeke van^het Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening 
stelde de notaris dat de tegenspraak deels kon ingewilligd worden: -------J

de betrokken hypothecaire schuldeiser kan slechts voor een som van het bedrag van de hypo- 
theek, zijnde 75.000 euro, bij voorrang uitbetaald worden;
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de dwangsommen worden niet gedekt door een hypotheek; de dwangsommen verbeurd vanaf 
aanvang tot en met 28/04/2014 zijn verjaard gezien geen daden van tenuitvoerlegging werden gesteld 
binnen de 6 maand na hun verbeuren; de dwangsommen verbeurd vanaf 29/04/2014' tot en met 
09/10/2015 zijn niet verjaard zodat daarmee (529 dagen aan 100 euro/dag = 52.900 euro) rekem'ng 
dient gehouden te worden in de rangregeling.

tfo

4. Uit het bericht van gerechtsdeurwaarder HONORE blijkt dat de schuld ten verzoeke van
uit hoofde van onderhoudsgeld, op datum van het proces-verbaal van rangregeling, 15.393,97 

euro bedroeg.

11/ STANDPUNTEN VAN PARTUEN.

;______ stelt dat, gezien de hernieuwing van het bevel tot betaling van de dwangsom van
23/01/2014, pas gebeurde op 29/10/2014 of m6§r dan 6 maanden na de betekening van het vorige 
bevel, alle bedragen voorgaand aan de betekening van 29/10/2014 verjaard zijn gezien de nieuwe ver- 
jaringstermijn een aanvang neemt daags n2 het bevel.

Zij stelt voorts dat de laatste betekening dateert van 23/04/2015 en deze tat op heden niet meer werd 
hemieuwd en dat er zich geen daad van schorsing of stuiting heeft voorgedaan zodat het bedrag van de 
dwangsom volledig verjaard is.

Zij stelt tot slot dat wanneer geoordeeld wordt dat de dwangsom niet verjaard is, deze slechts kan lopen 
tot op het moment van de verkoop van de woning, zijnde op 13/01/2015, daar deze betrekklng heeft op 
een stedenbouwkundige inbreuk en deze vervalt bij de verkoop van het onroerend goed.

is niet verschenen noch iemand voor hem.

Ill/ BEOORDEUNG.

voerde vier betwistingen aan in de door haar geformuleerde tegenspraak. Twee daarvan 
werden gevolgd door de notaris om zijn proces-verbaal van rangregeling aan te passen.

Een derde, met betrekking tot de haar door I verschuldigde onderhoudsbijdragen,
wordt in conclusies niet meer aangehaald door

Er rest bijgevolg nog punt van betwisting die in de tegenspraak werd aangevoerd, die dient beoor- 
deeld te worden, meerbepaald het al dan niet verschuldigd zijn van dwangsommen door............... ...

Bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te leper van 06/05/2011 werd de vordering van de Ge- 
westelijke Stedenbouwkundig Inspecteur voor West-Vlaanderen, in zoverre ingesteld tegen f

, als ongegrond afgewezen en in zoverre ingesteld tegen " ......... |n die mate ge-
grond verklaard dat deze laatste ondermeer veroordeeld werd tot het staken van het strijdige gebruik 
en tot het herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat met betrekking tot het perceel aan de

, en dit binnen een termijn van 12 maanden vanaf de betekening van het vonnis, op 
straffe van een dwangsom van 100 euro per dag vertragingen bij gebreke daarvan een dwangsom van 
100 euro per dag.

De notaris heeft de rangregeling al aangepast rekening houdend met de gegevens dat het Vlaams Ge- 
west een hypothecaire inschrijving heeft op het aandeel van I in het onroerend
voor 75.000 euro en dat de inschrijving de dwangsommen waartoe werd veroordeeld, niet dekt.
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Thans dient beoordeeld te worden of er nog dwangsommen verschuldigd zijnTWTcfja, voorwelk be- 
drag.

Uit de gegevens van het advies van de notaris blijken verder volgende data in het kader van de tenuit- 
voerlegging van voormeld vonnis van 06/05/2011:

09/06/2011: betekening van het vonnis met bevel tot uitvoering;

23/01/2014 : bevel voorafgaandeiijk uitvoerend onroerend beslag;

29/10/2014: bevel voorafgaandeiijk uitvoerend onroerend beslag;

20/04/2015: uitvoerend onroerend beslag.

De notaris stelt in zijn advies terecht dat de verjaringstermijn voor dwangsommen 6 maanden betreft 
(artikel 1385 octies Ger. W.) en dat de dwangsommen vanaf hun aanvang tot en met 28/04/2014 ver- 
jaard zijn.

De dwangsom kon volgens de bepalingen van het vonnis pas beginnen te lopen na het verstrijken van 12 
maanden vanaf de betekening van het vonnis van 09/06/2011, zijnde vanaf 09/06/2012.

Op 23/01/2014 werd een bevel betekend aan I . Het Vlaams Gewest kon enkel aan-
spraak maken op de dwangsom die verbeurd werd in de periode vanaf 24/07/2013. Voor de periode van 
09/06/2012 tot 23/07/2013 geldt de bevrijdende verjaring.

Op 29/10/2014 werd bevel voorafgaandeiijk onroerend beslag aan betekend. Het
Vlaams Gewest kon enkel aanspraak maken op de dwangsom die verbeurd werd in de periode vanaf 
30/04/2014. Voor de periode van 24/07/2013 tot 29/04/2014 geldt de bevrijdende verjaring.1 
stelt ten onrechte dat alle dwangsommen tot 29/10/2014 zouden verjaard zijn.

Binnen de lopende verjaringstermijn van 6 maanden vond een stuiting plaats door het exploot van uit
voerend onroerend beslag van 20/04/2015. Na het beslag duurt de stuiting tot het beslag volledig is 
uitgevoerd of definitief is opgeheven. De stuiting houdt eerst op bij de laatste proceshandeling in het 
raam van die rechtspleging, namelijk de rangregeling of de evenredige verdeling (DIRIX, E., BROECKX, K, 
Beslag, APR, Mechelen, 2010, p. 70 en de aldaar opgenomen verwijzingen).

Op grand van de regels van de verjaring was de dwangsom aldus verbeurd voor de periode vanaf 
30/04/2014 tot aan de rangregeling. Gezien de stuiting tot dan bleef duren was niet vereist dat binnen 
de 6 maanden na het beslagexploot van 20/04/2015 nog een stuitingsdaad werd gesteld en heeft het 
ontbreken ervan niet voor gevolg dat alle dwangsommen zouden verjaard zijn zoals aanvoert.

Voor het eerst in de procedure voert: op dat punt nog een argument aan dat zij niet voor
de notaris heeft opgeworpen, namelijk dat de dwangsom slechts verschuldigd kan zijn tot 13/01/2015, 
zijnde de datum van het proces-verbaal van defintieve toewijs na hoger bod gezien de dwangsom be- 
trekklng heeft op een stedenbouwkundige inbreuk in het verkochte goed en deze dus vervalt bij ver- 
koop van het onroerend goed met toestemming van het Vlaams Gewest.

Het onroerend goed waarop de herstelvordering (en de daaraan gekoppelde dwangsom) rustte, gelegen 
aan de i te I is inderdaad precies het onroerend goed dat
openbaar verkocht werd in het kader van de vereffening-verdeling tussen I en r *

Met de kwijting definitive toewijs van het onroerend goed behoort het goed niet meer
aan ’ > en: en kan dan ook vanaf dan door I ' " ~..........  geen
dwangsom meer verschuldigd zijn.

id
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Er is aldus een dwangsom verschuldigd de periode vanaf 30/04/2014 tot 137oi/20157zijnde 259 dagen 

zodat dit, gerekend aan 100 euro per dag, een bedrag geeft van 25.900 euro.

OM DEZE REDEN EN,

WU, BESLAGRECHTER, rechtdoende In eerste aanleg en blj verstek,

Verklaren de door i bij deurwaardersexploot van 19/11/2015 geformuleerde tegenspraak
ontvankelijk en erop rechtdoende;

Bevestigen het proces-verbaal van rangregeling opgesteld door notaris bij nota
rise akte van 09/10/2015 zoals aangepast bij notariele akte van dezelfde notaris van 08/09/2016 hou- 
dende advies ingevolge verzet op rangregeling, behoudens wat de schuldvordering van de Vlaamse 
Overtieid-Agentschap Ruimtelijke Ordening uit hoofde van dwangsommen, in de rangregeling van het 
aandeel van i betreft;

Zeggen voor recht dat de schuldvordering ten verzoeke van de Vlaamse Overheld-Agentschap Ruimtelij
ke Ordening opgenomen In de rangregeling van het aandeel van uit hoofde van
dwangsommen, 25.900 euro bedraagt;

Wijzen het m66r of anders gevorderde af ais ongegrond;

Leggen de kosten van het geding ten laste van de massa, langs de zijde van begroot op
1.440 euro rechtsplegingsvergoeding.

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de Beslagrechter in de Rechtbank van Eerste 
Aanleg West-Vlaanderen, afdeling leper, van
vrlldag. 23 december tweeduizend en zes

Aanwezig:

Sylvie GODEFROOO, Beslagrechter; 
Katrlen CLAEYS, Griffier;

K. CLAEYS. S. GODEFROOO.




