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Inzake: 

geboren te op ~n wonende te RRN: 

eisende partij 
- persoonlijk aanwezig en bijgestaan door te 

TEGEN: 

OE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST 
met zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 88 bus 22, geen gekend ondernemingsnummer, 

verwerende partij 
- vertegenwoordigd ter zitting door Mr. te 

• * ... * * 

~· De procedure 

De beslagrechter heeft kennis genomen van: 
het verzet van de beslagen schuldenaar tegen een uitvoerend beslag onder derden, 
met dagvaarding en aanzegging aan de derde-beslagene, betekend bij exploot van 

gerechtsdeurwaarder met standplaats te op 8 augustus 
2019, Ingeschreven ter griffie op 13 augustus 2019; 
de beschikking overeenkomstig artikel 747, § 1 van het gerechtelijk wetboek van 12 
september 2019; 
de conclusie van partij neergelegd ter griffie op 18 november 2019; 
de conclusie van partij De Wooninspecteur van het Vlaams Gewest, neergelegd ter 
griffie op 13 december 2019; ' 
de zittlngsnota van partij . neergelegd ter zitting van 7 januari 2020. 

De beslagrechter heeft de middelen en conclusies van partijen gehoord t ijdens de openbare 
terechtzitting van 7 januari 2020, waarna de zaak in beraad genomen werd. 
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2. De voorgaanden 

Bij exploot van 25 juli 2019 werd ten verzoeke van de Wooninspecteur van het Vlaamse 
Gewest (hierna genoemd: verwerende partij) uitvoerend beslag onder derden gelegd lastens 
de heer (hierna genoemd: elsende partij) en dit in handen van notaris de 
heer 1oor een bedrag van 226.725,46 EUR. · -· 

Dit uitvoerend beslag onder derden werd gelegd krachtens een vonnis van d~ rechtbank van 
eerste· aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpeh, Kamer AC4, rechtdoende in correctionele 
zaken van 24 maart 2015, dat betekend werd aan eisende partij op 13 mei 2015. 

Aanzegging van dit uitvoerend beslag onder derden aan eisende partij vond plaats bij exploot 
van 31 juli 2019. -

Op 26 juli 20191egde de notaris een verklaring van derde-beslagene af waarin hij (onder meer) 
verklaarde in het bezit te zijn van een_ bedrag van 225.079,~7 EUR, dat gerubriceerd werd op 
een bankrekening op naam van eisende partij ingevol_ge de verkoop bij akte van 3 oktober 
2016 van 7 nader omschreven onroerende goederen. 

Bij exploot van 8 augustus 2019 werd ten verzoeke van eisende partij verzet aangetekend 
tegen dit uitvoerend beslag onder derden. 

3. De vorderingen 

Elsende partij vordert om het uitvoerend derdenbeslag te horen opheffen ten belope van de 
verjaarde som van 201.300,00 EUR en verwerende partij te horen veroordelen tot opheffing 
binnen de 24 uur na de uitspraak bij gebrek waaraan de beschikking als opheffing zal gelden. 
Tevens verzoekt eisend~ partij om voor recht te horen zeggen dat de derde-beslagene met 
hetgelegde beslag geen rekening meer mag houden voor een bedrag van 201.300,00 EUR en 
2.129,16 EUR. 

Voorts verzoekt eisende partij om verwerende partij te horen veroordelen tot alle kosten van 
-het beslag en de opheffing, en de kosten van het geding met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding van 6.000,00 EUR. 

2:.? ....... \(.~{.W.'?!.~.r:!f!!?.P.gr.W 

Verwerende partij vordert om het ven et van eisende partij tegen het uitvoerend beslag onder 
derden onontvankelijk, minstens ongegrond te horen verklaren, en eisende partij ervan af te 
horen wijze. Bijgevolg verzoekt verwerende partij om eisende partij te horen veroordelen tot 
de gerechtskosten waarbij zij de. rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.440,00 EUR. 
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4. De beoordeling 

'oe relevante voorgaanden kunnen als volgt worden samengevat (zonder daarbij exhaustief te 
zijn): 

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen, Kamer AC4, 
rechtdoende . in correctionele zaken van 24 maÇJrt 2015, werd met betrekking tot de 
gevorderde herstelmaatregelen bevolen aan eisende partiJ om aan de hiernabepaalde panden 
een andere bestemming te geven dan wel het te slopen en dit binnen een termijn van één jaar 
na de uitspraak ~nder verbéurte van een dwangsom van 150,00 EUR per dé!g vertraging, met 
een maximaal verbeurd te verklaren som van 7S.OOO,OO.EUR per pand: 

• 
• ---• 
• 

Eisende partij heeft berust in het vonnis, dat hem betekend werd op 13 mei 2015. In dit 
betekeningsexploot staat vermeld dat het herstel verwezenlijkt moet zijn vóór 24 maart 2016. 
Tevens werd vermeld in het exploot dat indien niet tijdig wordt overgegaan tot het herstel, er 
dan een dwangsom zal verbeuren van 150,00 EUR per dag vertraging per pand met een 
maximum van 75.000,00 EUR per pand. 

Me~ exploot van 30 mei 2016 werd er een eerste bevel tot betalen betekend aan eisende 
waarbij hij aangemaand werd om 57.900,67 EUR te beta len aan verwerende partij ten titel 
van enerzijds verbeurd verklaarde dwangsommen voor de periode vanaf 24 maart 2016 t ot 
27 mei 2016, à rato van 150,00 EUR "per dag vertraging tot het herstel van de gebreken" in 
zes van de zeven bovenvermelde panden (niet het pand in de Kloosterstraat) en anderzijds 
diverse uitvoeringskosten. 
De verbeurde dwangsommen werden becij ferd als volgt in dit bevel: 

"hetzij 64 dagen x € 150 x 6 panden, doch beperkt tot 57.600,00 EUR" 

Middels notariële akte verleden op 3 oktober 2016 verkocht ~.isende partij de bovenvermelde 
goederen met uitzondering van de (alsook nog een ander onroerend goed 
gelegen te ). 

In deze noté!riële akte staat vermeld dat de voormelde goederen zijn belast met een 
inschrijving met referte in het voordeel van tot zekerheid van 
een bedrag van 75.000,00 EUR lastens verkoper (eisende partij) uit hoofde van het vonnis van 
24 maart 2014. Deze inschrijving is niet gevoegd aan het dossier . 
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Anderzijds citeert de notariële akte een e-mailbericht van 29 september 2016 vanwege de 
"hiertoe bevoegde a_dministratle" waarin deze zich akkoord verklaard met de lichting van de 
hypotheek op alle panden die het voorwerp uitmaken van de verkoop op voorwaarde dat: 

Er voor elk pand 75.000,00 EUR wordt geblokkeerd op rekening van één van de 
betrokken notariskantoren; 
De gelden geb.lokkeerd blijven tot de herstelmaatregel op elk van de zes pànden is 
doorgevoerd; 
De hangende procedure op basis van artikel 1385 quinquies ,van het gerechtelijk 
'wetboek definitief beslecht wordt; 

Tevens voegde de verzender van het bericht eraan toe dat na deze procedure de notaris zal 
overgaan tot "uitbetaling en verdelmg van de gelden na wederzijds akkoord van de 
wooninspecteur en de heer " 

Een tweede exploot houdende bevel om te betalen werd ten verzoeke van verwerende partij 
aan eisende partij betekend op 28 oktober 2016 (hierna ook naar verwezen als. "tweede 
beve/'1. 
Middels dit tweede bevel werd eisende partij aangemaand om 75.474,75 EUR te betalen aan 
verwerende partij ten titel van enerzijds verbeurd verklaarde dwangsommen voor de periode 
vanaf 24 maart 2016 tot 27 oktober 2016, à rato van 150100 EUR "per dag vertraging tot het 
herstel van de gebreken" in zes van de zeven bovenvermelde panden (niet het pand in de 

I en anderzijds diverse ultvoeringskosten. 
De verbeurde dwangsommen werden als volgt becijferd in dit tweede bevel: 

"hetzij 217 dagen x € 150 x 6 panden, doch beperkt tot 
het maximum van: 75.000,00" 

Daarna volgden nog volgende bevelen om te betalen: 

25/01/~017: dwangsommen begroot op 275.400,00 EUR: vanaf 24/03/2016 tot 
24/01/2017; 
20/06/2017: dwangsommen begroot op 409.500,00 EUR: vanaf 24/03/2016 tot 
22/06/2017; 
22/11/2017: dwangsommen begroot op 450.000,00 EUR (maximum): vanaf 
24/03/2016 tot 23/11/2017; 

- .18/04/2018: dwangsommen begroot op 450.000,00 EUR (maximum): vanaf 
.24/03/2016 tot 19/04/2018; 
18/09/2018: dwangsommen begroot op 450.000,00 EUR (maximum): vanaf 
24/03/2016 tot 20/09/2018; 
21/02/2019: dwangsommen begroot op 450.000,00 EUR (maximum): vanaf 
24/03/2016 tot 21/ 02/2019; 
22/07/2019: dwangsommen begroot op 450.000,00 EUR (maximum): vanaf 
24/03/2016 tot 23/07 /2019; 
-18/12/2019: dwangsommen begroot op 450.000,00 EUR (maximum): vanaf 
24/ 03/20116 tot 19/12/2019. 

' . 
Verwerende partiJ ontving ook enkele betalingen; enerzijds van kosten op 28 oktober 2015 
(589,55 EUR) en 28 april 2017 (2.491,56 EUR) en anderzij ds een gedeeltelijke betaling van 
dwangsommen op i1 september 2018 (225.000,00 EUR). 
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Bij arrest van het hof van beroep van Antwerpen van 22 februari 2017 werden de vorderingen 
van eisende partij in toepassing van artikel 1385 quinquies van het gerechtelijk wetboek 
afgewezen, net zoals ook de eerste rechter had geoordeeld bij vonnis van 28 juni 2016. 

Het uitvoerend beslag onder derden werd ~etekend op 25 juli 2019 in handen van de notaris, 
en aangezegd op 31 juli 2019 aan eisende partij~ waarna de notaris op 26 juli 2019 een 
verklaring van derde-beslagene aflegde en waarna eisende partij op 8 augustus 2019 verzet 
aantekende. Voordien en nadien voerden partijen divers e-mailverkeer waarin zij hun 
wederzijdse standpunten uiteengezet hebben, zij het zonder tot een definitieve oplossing te 
komen. 

f!:.Z ....... Q.TJ.tY.gnkg!tikhglçf 

Verwerende partij werpt de onontvankelijkheld op van het verzet, in het dispositiefvan haar 
conclusie, doch zonder te verduidelijken waarom het verzet onontvankelijk zou zijn. 

De beslagrechter ontwaart geen ambtshalve op te werpen onontvankelijkheidsgronden, zodat 
aangenomen wordt dat het gaat om een stijlclausule. Het verzet is ontvankelijk. 

4.3.1 
Volgens het vonnis van 24 maart 2015 had eisende partij een termijn tot 24 maart 2016 om 
uitvoering te geven aan de hoofdveroordeling, dit onder verbeurte van een dwangsom van 
150,00 EUR per dag vertraging en met een maximaal verbeurd te verklaren som van 75.000,00 
EUR per pand (voor elks van de zeven panden). 

Bijgevolg verbeurde vanaf 24 maart 2016 per dag en per pand een ówangsom zolang er geen 
andere bestemming werd gegeven aan de panden dan wel er tot sloop overgegaan werd. 

Artikel 13BS octies van het gerechtelijk wetboek bepaalt dat een dwangsom verjaart dóor 
verloop van zes maanden na de dag waarop zij verbeurd is. 

De gemeenrechtelijke stuitingsgronden zijn ook vàn toepassing op verjaringstermijnen die in 
specifieke wetten zijn voorzien. Zo zijn de regels van het burgerlijk wetboek inzake stuiting
en in het bijzonder dus ook artikel 2244 van het burgerlijk wetboek - van toepassing op de 
verjaring van de dwangsom. 

Artikel 2244 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat, net zoals een dagvaarding voor het 
gerecht, ook een bevel tot betaling betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te 
verkrijgen, burgerlijke stuiting uitmaaKt. 

Aan het eerste bevel van 30 mei 2016 komt stuitende werking toe, in die zin dat hiermee de 
verjaring gestuit werd van de dwangsommen die verbeurd waren vanaf 24 maart 2016 tot 27 
mei 2016 (datum vermeld in exploot zelf). De verbeurde dwangsommen, waarvan de verjaring 
gestuit werd, werden becijferd als volgt in dit exploot: 

"hetzij 64 dagen x € 150 x 6 panden, doch beperkt tot 57.600,00 EUR" 
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Teneinde de verjaring tegen te gaan van deze verbeurde dwangsommen, alsook gelet op de 
nog steeds lopende dwangsommen (zolang de hoofdveroordeling niet voldaan was en het 
maximum niet bereikt was), volgde op 28 oktober 2016 de betekening van het tweede bevel. 
Bedoeling van verwerende partij hiermee was om de verjarin~ te stuiten, niet enkel opnieuw 
van de dwangsommen die verbeurd waren v~maf 24 maart 2016 tot 27 mei 2016 (eerste 
bevel), maar ook van de dwangsommen die sedertdien verbeurd waren tot 27 oktober 2016. 
Dit staat ook in die zin in dit tweede bevel als volgt verwoord: "ten titel van verbeurd 
verklaarde dwangsommen voor de periode vanaf 24.03.2016, a roto van 150,00 EUR per dag 
vertraging tot het herstel van de gebreken in de panden gelegen te ( ... )". Bij de effectieve 
becijfering van de verbeurde dwangsommen, waarvoor aanmaning tot betalen werd 
betekend, werd er evenwel een fout begaan in dit tweede bevel. De basis voor de berekening 
van de verbeurde dwangsommen werd weergegeven als "hetzij 217 dagen x € 150 x 6 panden" 
(hetgeen ook een correcte becijferingsbasis'had geweest volgens de dwangsomtitel) maar de 
uitkomst daarvan werd niet vermeld (dit zou een uitkomst van 195.300,00 EUR opgeleverd 
hebben), en integendeel werd er gesteld ''doch beperkt tot het maximum van 75.000,00 
EUR)". 

Bij de betekening van het tweede bevel heeft verwerende partij er bijgevolg geen acht op 
geslagen dat de dwangsombeperking van 75.000,00 EUR gold per pand. In dit exploot van 
bevel werd de dwangsom becijferd alsof deze gemaximeerde dwangsom van 75.000,00 EUR 
gold voor alle zes panden samen. 

Doordat in dit tweede bevel de tot en met 27 oktober 2016 verbeurde dwangsommen 
becijferd werden op 7s.ooo,oo EUR, is de verjaring van de dwangsom-men voor"ae periode van 
24 maart 2016 tot en met 27 oktober 2016 ook maar geldig gestuit ten belope van 75.000,00 
EUR, ook al zou een correcte becijfering - als deze in het tweede bevel opgenomen zou 
geweest zijn- aanleiding gegeven hebben tot de stuiting van verbeurde dwangsommen ten 
belope van 195.300,00 EUR (quod non). 

Immers, een bevel tot betalen kan geen verjaring stuiten van verbeurde dwangsommen die 
er niet letterlijk1 ondubbelzinnig en cijfermatig in zijn opgenomen. De geadresseerde kan er 
ook geen andere aanmaning tot betalen in lezen dan deze voor de verbeurde dwangsommen 
die er letterlijk in vermeld worden. De tenuitvoerlegging kan enkel strekken tot voldoening 
van de bedragen vermeld in het bevel. 

Anders dan een dagvaarding die volgens artikel 2244 van het burge~lijk wetboek ook de 
verjaring van de eis kan stuiten (niet enkel van de ingestelde eis maar ook van de eisen die er 
virtueel in begrepen zijn, en naar analogie ook een conclusie die erop gericht is om in rechte 
het bestaan van zijn recht in reèhte te doen erkennen), kan een bevel tot betalen hoogstens 
de verjaring stuiten ten belope van de exacte bedragen die erin vermeld staan. Dit is eigen 
aan de aard van het stuitende instrument en waarbij de aard, betekenis en finaliteit van een 
bevel (aanmaning tot betalen) geheel anders is dan een dagvaarding of conclusie (instellen 
van een vordering om een recht te doen erkenl)en). 
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4.3.2 
Evenwel werden na het tweede bevel van 28 oktober 2016 nog diverse ~avolgende bevelen 
t ot betaling betekend aan eisende partij, waarvan de eerstvolgend~ op 25 januari 2017, Aan 
dit bevel komt een verjaringsstuitende werking toe voor enerzijds het gedeelte aan niet
verjaarde dwangspmmen tot en met 27 oktober 2016 (75.000,00 EUR) en andÉmijds stuitte 
dit derde bevel de verjaring van de dwangsommen die nog steeds aan het verbeuren waren 
zolang de hoofdveroordeling niet voldaan werd en de gemaximeerde dwangsom niet bereikt 
was, met name vanaf 27 ok~ober 2016 tot 24 januari 2017, aldus ten belope van een bedrag 
van 53.100,00 EUR (89 dagen x 150,00 EUR x 6). Alsdan werd bijgevolg de verjaring geldig 
gestuit ten belope van 128.100,00 aan verjaarde dwangsommen (75.000,09 EUR + 53.100,00 
EUR) . 

•• ~. Eenzelfde redenering en berekening gaat op voor al de daaropvolgende bevelen die 
telkenmale binnen de termijn van zes m~anden betekend werden aan eisende partij. 

Acht slaande op het laatste stuitende bevel . dat betekend werd, met name dit van 18 
december 2019, dient besloten te worden dat de verjaring gèldig gestuit is van enerzijds het 
gedeelte aan niet-verjaarde dwangsommen tot en met 27 oktober 2016 (75.000,00 EUR) en 
anderzijds stuitte dit bevel rechtsgeldig de verJaring van de dwangsommen die hierna 
verbeurden, tot een maximum van 450.000,00 EUR. Immers, vanaf 27 oktober 2016 tot 19 
december 2019 verliepen er 1.148 dagen, wat vermenigvuldigd met 150,00 EUR en 6 panden 
een bedrag oplevert van 1.033.200,00 EUR. 

UiteindeliJk, gelet op het tijdsverloop waarbinnen aan de hoofdveroordeling niet voldaan 
werd, zijn de dwangsommen dus verder verbeurd totdat ze uiteindelijk het maximumbedrag 
bereikten. Gelet op al de navolgende bevelen (die betekend werden na het tweede bevel) 
werd de verjaring van de verbeurde dwangsommen (uiteindelijk ten belope van hun 
maximum, zijnde 450.000,00 EUR) geldig gestuit, ook al wordt er geen stuitende werking 
toegedicht aan het tweede bevel van 27 oktober 2016 voor een hoger bedrag dan 75.000,00 
EUR. 

Eisende partij verwijst naar een arrest van de Hoge Raad van 1 juli 1994 (met conclusie van 
advocaat-generaal 1 maar de feitenconstellatie van deze zaak is yerschillend van de 
huidige zaak. 
In de zaak die leidde tot dit arrest was het maximum van de dwangsom verb·eurd waarna er 
verjaring intrad. Zodra het maximum ber~ikt is, kunnen geen nieuwe dwangsommen worden 
verbeurd, zodat de verjaringstermijn van _zes ma~nden tot gevolg heeft dê!t zes maanden later 
niets meer verschuldigd is. Dit dient de rechtszekerheid en is in liin met artikel 138Ster van 
het gerechtelijk wetbÓek. Daarnaast wees de advocaat-generaal er op dat de uitleg 
van de eiser In die zaak aanlelding gaf tot het onwenselijke r_esultaat dat de elsende partij 
jarenlang kan stilzitten, en dan plots mag besluiten toch de verbeurde dwangsommen te 
incasseren omdat de hoofdveroordeling nog steeds niet was nagekomen, zij het beperkt tot 
het door de rechter vastgestelde maximum. 
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Deze rechtspraak kan evenwel niet naar analogie toegepast worden aangezien in voorliggend 
geval het maximum van de dwangsom nog lang niet bereikt was op het ogenblik dat het 
tweede exploot betekend werd (dat slechts stuitend was voor 75.000,00 EUR). De 
dwangsommen verbeurden nog verder totdat ze hun maximum nog zouden gaan bereikten 
en er werden nog navolgende exploten betekend om de verjaring van deze lopende 
dwangsommen te stuiten. Dit is een fundamenteel verschil. 

· Bijgevolg dient besloten te worden dat, ondanks aan het tweede bevel van 28 oktober 2016 
slechts een beperkt verjaringsstuitend effect toekomt (nl. ten belope van 75.000,00 EUR), er 
uiteindelijk wel voldoende navolgende exploten betekend werden voor nog sedertdien 
verbeurde dwangsommen, derwijze dat het maximum eveneens bereikt werd. 

Bijgevolg kon verwerende partij uitvoerend beslag leggen in handen van de notaris ter 
invordering van de in dit exploot vermelde dwangsommen. 

4.3,3 
Gelet op de bovenvermelde motivering, op grond waarvan het verzet van eisende partij tegen 
het uitvoerend beslag onder derden afgewezen dient te worden, is er geen noodzaak om 
verder in te gaan op de overige argumenten die naar voor werden geschoven door 
verwerende partij, zoals daar zijn de erkenning die beweerdelijk zou voortvloeien uit de 
gedeeltelijke betaling van dwangsommen op 11 september 2018 (225.000,00 EUR) of de 
gevolgen die beweerdelijk zouden getrokken kunnen worden uit de modaliteiten zoals 
vermeld in de e-mail van 29 september 2016 en de notariële akte van verkoop. 

De overwegingen die eisende partij wijt aan het zijns inziens foutief handelen van de overheid 
dienen evenmin beantwoord te worden, aangezien hieraan geen vordering wordt gekoppeld 
en dit niet het voorwerp uitmaakt van huidige verzetsprocedure. 

Ter zitting stelt verwerende partij, in die zin geïnformeerd door de gerechtsdeurwaarder, dat 
recentelijk het bedrag van 2.129,16 EUR en 362,40 EUR (uitvoeringskosten, waaronder voor 
vertaling) voldaan zou zijn door de koper. Derhalve dient, ingevolge de betaling daarvan door 
een derde, qe al dan niet noodzakelijkheid van deze uitvoeringskost niet meer behandeld te 
worden en wordt dit onderdeel van de vordering van eisende partij zonder voorwerp. 

5. Gerechtskosten 

Eisende partij dient beschouwd te worden als de in het ongelijk gesteld partij in de zin van 
artikel1017 van het gerechtelijk wetboek en wordt bijgevolg veroordeeld tot de kosten van 
het proces waaronder de rechtsplegingsvergoeding. 

Het verzet tegen een uitvoerend beslag is een niet in geld waardeerbare vordering waarvoor 
artikel 3 van het KB van 26 oktober 2007 (na indexatie) voor de rechtsplegingsvergoeding een· 
basisbedrag van 1.440,00 euro vooropstelt. 
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Overeenkomstig art. 269/2, § 1 van het Wetboek der registratie-, l;lypotheek- en 
griffierechten, vervangen bij wet van 14 oktober 2018, wordt eisende partij veroordeeld tot 
betaling van het rolrecht aan de Belgische Staat, ~OD Financiën. Deze laatste zal eisende partij 
hiertpe nog uitnodigen. 

6. De uitspraak 

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

Om deze redenen v~rklaart de beslagrechter het verzet van eisende partij tegen het 
uitvoerend derdenbeslag van 25 juli 2019 toelaatbaar maar ongegrond, behoudens in zoverre 
hetvenet betrekking heeft op een bedrag van de UJtVC?eringskost van 2.129,16 EUR e.ri 362~40 
EUR waaromtrent het verzet zonder yoorwerp wordt verklaard gelet op de tussengekomen 
betaling door een derde. 

De beslàgrechter wijst eisende partij in de proceskosten door verwerende partij begroot op 
1.440,00 euro en door de beslagrechter vastgesteld op · 1.440,.00 euro 
( rechtsplegingsvergoeding). 

De beslagrechter veroordeelt eisende partij tot betaling van het rolrecht ten belope van 
165,00 EUR, die daartoe zal uitgenodigd worden door FOD financiën. 

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

, beslagrechter 
griffier 




