
BESLAGRECHTER - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 
OPE"IBÀRE TERECHTZITTING VAN 29 maart 2011 - F0 . 4'I' 

A.R. nr.:  

 , wonende te , 

In de zaak van: 

eiser, vertegenwoordigd door mr. Philip Pels, advocaat met kantoor te 9000 
Gent, Twaalfk.amerèn 17, 

tegen: 

de WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, met kantoor te 9000 
Gent, Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 
verweerder, vertegenwoordigd door mr. Veerle Tollenaere, advocaat met 
kantoor te 9000 Gent, Koning Albertlaan 128, 

vonnist de beslagrech�er als volgt 

1. P ROCEDURE 

De zaak werd ingeleid bij: dagvaarding die regelmatig wérd betekend op 26 
november 2010. 

Op de openbare terechtzitting van 1 maart 2011 werden de partijen gehoord, 
waarna het debat werd gesloten en de zaak in beraad werd genomen. 

De beslagrechter nam kennis van het dossier van de rechtspleging en van de 
stukken van de partijen. 

ll. VORDERING 

1. De eiser verzet Zich tegen het bevel tot betaling dat hem op 28 oktober 
2010 werd betekend op verzoek van de verweerder door Dirk Wijnen, 
plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder van   
gerechtsdeurwaarder te . 

Bij conclusie neergelegd ter griffie op 7 februari 2011 vordert hij: 
- dat wordt gezegd dat de dwangsom niet is verbeurd, minstens dat de 
dwangsom pas kan verbeuren na het verstrijken van de hersteltermijn die 
aanvangt bij de betekening van het vonnis; 
- dat wordt gezegd dat aan de herstelvordering in substantie werd voldaan, 
minstens dat de dwangsom zonder voorwerp is geworden; 
- dat de verwèerder verbod wordt opgelegd de dwangsom ten uitvoer te 
leggen: 
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- dat minstens de uitvoering wordt geschorst tot wanneer de dwangsomrechter 
in beroep zal hebben geoordeeld over de actualiteit van de herstelvordering 
en over de intrekking van de dwangsom en het Hof va"n Cassatie zich zal 
hebben uitgesproken in de zaak C.06.0639.N; 
- de veroordeling van de verweerder tot de kosten van het geding, met 
inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding beg!oot op 1.100,00 EUR.. 

2. De verweerder neemt conclusie tot afwijzing van de vordering van de 
eiser als toelaatbaar maar ongegrond, met veroordeling van de eiser tot· de 
kosten van het geding, aan zijn kant begroot op 1.200,00 EUR. · 

111. BESPREKING 

A.  

3. De eiser heeft zijn verzet laten betekenen aan "het Vlaams Gewest, 
vertege woordigd door zijn Woonînspectèur". 

Het is vordering van de .Wooninspecteur dat de rechtbank een dwangsom 
kan be len per dag vertraging in de uitvoering van de werken (art. 17bis 

. decree an 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnorm voor 
kamers  studentenkamers, hierna Kamerdecreet). 

Het vo s van. de Correctionele rechtbank van 13 oktober 2009 en het bevel 
tot bet n werden op verzoek van de Wooninspecteur van het. Vlaams 
Gewes etekend. 

In dit geding is de Wooninspecteur van het Vlaams Gewest verschenen en 
werden voor hem conclusies genomen. 

De verweerder wordt dan ook geïdentificeerd zoals hierboven verm.eld. 

B.   van de feiten 

4. Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te Gent van 13 oktober 2009 
(stuk 1 dossier verweerder) werd de huidige eiser veroordeeld op 
burgerrechtelijk vlak "tot het uitvoeren van de werken om het pand gelegen te 
9000 Gent. Zeemstraat 3 te.laten voldoen aan de woonkwa/iteitsnormen, nl. 
zoals opgesomd in de herstelvordering van 29 oktober 2008: 
- het wegwerken van de gebreken aan het gebouw, 
- het wegwerken van de gebreken aan de gemeenschappelijke ruimtes 
(gemeenschappelijke woonkamer, . gemeenschappelijke keuken, 
gemeenschappelijke douche en gemeenschappelijk toilet), 
- het wegwerken van de gebreken aan kamers 3 en 4. 
Bepaalt dat de termijn voor de uitvoering van de werken aan het gebouw 10 
maanden na de  van dit vonnis. 
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Zegt voor recht dat de veroordeelden de VLAMSE WOONINSPECTEUR 
onmiddellijk bij aangetekende brief of bij afgifte tegen ontvangstbewijs op de. 
hoogte brengen wanneer de opgelegde werken.vrijwillig werden uitgevoerd. 
Veroordeelt  tot betaling .van een dwangsom ten bedrage van 150 
EUR per dag vertraging in de uitvoering der werken. 
Zegt voor recht dat de aan de hoofdveroordeling gekoppelde termijn geen 
termijn is in de zin van art. 1385bis, · vierde lid, Ger. W. 

(. . J . 
Beveelt dat dit vonnis, wat betreft de beslissing op burgerlijk vlak, uitvoerbaar 
is bij voorraad, niettegenstaande hoger beroep". 

5. Op 11 januari 2010 werd het vonnis op verzoek van de verweerder aan 
de eiser betekend (stuk 6 dossier verweerder). Tevens werd aan de eiser 
"BEVEL gedaan om over te gaan tbt het uitvoeren van de werken om het 

  te  te laten voldoen aan de 
woonkwaliteitsnormen, nl. zoals opgesomd in de herstelvordering(. .. )". 

Bovendien werd aan de èiser. verklaard: "( ... ) Het herstel moet verwezenlijkt 
zijn voor 14  2010. Voor het geval niet tijdig wordt overgegaan tot 
het herstel van alle gebreken, werd in voormeld vonnis tevens bevolen dat 
een dwangsom zal verbeuren van 150 euro    Tevens werd 
de eiser gewezen op de vèrplichting de wooninspecteur op de hoogte te 
brengen van de vrijwillige uitvoering van de werken, waarna de effectieve · 
uitvoering zal worden gecontroleerd. 

Op 28 oktober 201 O werd op verzoek van de verweerder aan de eiser bevel 
tot betaling gegeven strekkend tot het verkrijgen van betaling van een bedrag 
van 11.414,07 EUR, meer bepaald een bedrag van 11.250,00 ÉUR aan 
dwangsommen over een periode van 14 augustus 2010 tot 27 oktober 2010, 
vermeerderd met de kosten van uitvoering (stuk 7 dossier verweerder). 

Tegen dit bevel verzet de eiser zich. 

Op 26 november 2010 liet de eiser eveneens een dagvaarding betekenen 
houdende dagvaarding van de verweerder voor de Correctionele rechtbank 
ten einde: 

"- te horen zeggen voor recht dat de herstelvordering haar actualiteit heeft 
· verloren bij het vergunnen van een nieuwe bestemming, minstens bij het 

intern strippen van.het pand. 
- de dwangsom in te trekken vanaf het moment dat de herstelvordering haar 
zin en bestaansreden heeft verloren". 

· 

In het vonnis van 21 december 2010 oordeelt  de èorrectionele rechtbank dat 
de vaststelling dat er werd vóldaan aan de hoofdveroordeling niet valt onder 
de bevoegdheid van de rechter die de dwangsom heeft opgelegd; die rechter 
is alleen bevoegd om de gehele of gedeeltèlijke onmogelijkheid voor de 
veroordeelde om aan de hoofdveroordeling. te voldoen, vast te stellen. De 
rechtbank verklaarde zich op die gronden niet bevoegd om kennis te nemen 
van de dagvaarding. 
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6. De eiser is inmiddels geen eigenaar meer van het pánd. 

De authentieke akte van verkoop die de eiser voorlegt, werd op 9 februari 
2010 verleden. 

· 

Voorafgaand aan het verlijden van de authentieke akte werd aandacht 
besteed aan het probleem van de herstelmaatregel onder verbeurte van een 
dwangsom (stuk 2 dossier eiser) maar uit· de authentieke akte (stuk 3 dossier 
eiser) blijkt niet dat tussen de eiser en de koper werd overeengekomen wie 
zo.u instaan voor de uitvoering van de herstelmaatregel en wie in hun 
onderlinge verhouding voor eventuele dwangsommen zou instaan. 

De eiser zet uiteen dat de koper aanvankelijk voornemens was het pand om te 
vormen naar ééngezinswoning maar uiteindelijk het pand wou verbouwen tot 
een meergezinswoning met. 3 studio's. Op 9 september 2010 werd aan de 
koper een stedenbouwkundige vergunning verleend "voor het verbouwen van 
een kamerwoning met 6 kamers tot een meergezinswoning met 3 Studio's" 
(stuk 4 dossier eiser). 

Bij niet-vertrouwelijke brief van 4 november 2010 deelde de raadsman van de 
eiser aan ·de raadsman van de verweerder mee: "Ik verneem dat in uitvoering 
van de bouwvergunning het pand inmiddels intern volledig werd gestript. 
Aldus verkeert mijn cliënt enerzijds in de onmogelijkheid om zelf nog 
uitvoering te geven aan de herstelvordering en moet anderzijds worden 
vastgesteld dat de herstelvordering ingevolge de gewijzigde bestemming 
zonder voorwerp is geworden, terwijl ook kan worden gesteld dat in substantie 
aan de finaliteit van de herstelvordering werd voldaan, namelijk een einde 
stellen aan de onvolkomenheden van het pand in haar oorspronkelijke 
bestemming als kamerwoning" (stuk 6 dossier eiser). 

Bij niet-vertrouwelijke brief van 11 november 2010 deelde de raadsman van 
de verweerder aan de raadsman van. de eiser mee: "De Vlaamse 
Wooninspecteur gaat niet akkoord met uw stelllng. Uw cliënt werd veroordeeld 
tot herstel van de gebreken aan de kamerwoning. Zoals blijkt uit uw niet 
vertrouwelijk schrijven werd aan deze herstelvordering niet 
tegemoetgekomen. Het herstel van de gebreken aan de kamerwoning blijft de 
basis. Het is pas wanneer uw cliënt, die veroordeeld werd een ander plan 
heeft met het pand, waardoor er eveneens een pand met conforme 
woon entiteiten ontstaat. dat . de herstelvordering zonder voorwerp kan 
beschouwd worden. Dit is, volgens uw eigen schrijven, nog niet het gevar 
(stuk 7 dossier eiser). 

· 

C.   

7. De eiser voert aan dat de titel niet meer doeltreffend en doelmatig is. Hij 
· voert aan dat sinds 9 september 201 0 de bestemming van het pand is 

gewijzigd en niet meer valt onder dé toepassing van het Kamerdeèreet. Aan 
de nieuwe eigenaar van het pand werd immers een vergunning toegekend 

.. 
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voor het verbouwen van een kamerwoning tot een meergezinswoning met drie 
studio's. Hij voert aan dat in de huidige omstandigheden de hoofdveroordeling 
niet meer zou kunnen worden uitgesproken en dat de titel dus niet meer· 
doeltreffend en uitvoerbaar is. 

8. Zoals blijkt uit het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 30 september 
2010 (zaak nr.   staan artikel 3 en artikel 4, lid 1 van de Eenvormige 
wet betreffende de dwangsom niet eraan in de weg dát de executierechter, 
gelet op het feit dat zich een  nieuwe, geen overmacht opleverende 
omstandigheid heeft voorgedaan, kan toetsen of de titel waarbij de dwangsom 
is opgelegd. nog doeltreffend en uitvoerbaar is. 

De overdracht van eigendom na de veroordeling is vreemd aan de 
beoordeling van de doeltreffendheid en uitvoerbaarheid van de titel. De eiser 
voert dit overigens niet aan. Deze zaak kan dan ook worden beoordeeld alsof 
de keuze voor de verbouwingen die de nieuwe eigenaar beoogt. door de eiser 
zelf werd gemaakt. 

· · 

De eiser werd door het vonnis van de Correctionele rechtbank van 13 oktober 
2009 veroordeeld tot het laten. voldoen van de. kàmerwoning aan de 
woonkwaliteitsnormen zoals opgelegd door het Kamerdecreet. 

Anders. dan de eiser aanvoert, ontneemt het loutere feit dat thans (aan de 
huidige eigenaar) een vergunning voor het verbouwen van .de kamerwoning 
tot een meergezinswoning met drie studio's werd toegekend. aan de titel niet 
zijn doeltreffendheid en uitvoerbaarheid. 

De toekenning van deze vergunning houdt immers geen verplichting in tot het 
verbouwen van het pand tot een meergezinswoning met drie studio's. De 
toekenning van deze vergunning belet niet dat de (nieuwe) eigenaar het pand 
alsnog opnieuw als kamerwoning inricht. Er is bijgevolg geen juridisch beletsel 
voor de uitvoering van de titel. 

De titel is bijgevolg nog steeds uitvoerbaar. 

Voortgaande op de staat waarin het pand zich thans bevindt. kan slechts 
worden. vastgesteld dat het pand, dat tot een ruwbouw lijkt te zijn. herleid, 
thans manifest niet geschikt is om als kamerwoning te worden verhuurd. 

In de staat waarin het pand zich thans bevindt. kan het pand echter, na c;le 
uitvoering van. de noodzakelijke werken, opnieuw als kamerwoning worden 
ingericht 

De titel is bijgevolg nog steeds doeltreffend. 

Weliswaar kan worden aangenomen dat er omstandigheden zijn waarin de 
herstelmaatregel krachtens het Kamerdecreet zijn doeltreffendheid verliest. Zo 

 ontneemt een herstelmaatregel krachtens het Kamerdecreet aan de eigenaar 
niet zijn beschikkingsrecht over het onroerend goed. De herstelmaatregel 
krachtens het Kamerdecreet dwingt de veroordeelde niet noodzakelijk tot een 
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herstel van het pand waarbij de inrichting van het pand zoals die bestond op 
het ogenblik waarop de gebreken aan het pand, de gemeenschappelijke 
ruimtes en de kamers werden vastgesteld, behouden blijft Er is bijgevolg niet 
slechts één bèpaaldè wijze waarop de vastgestelde gebreken  aan. de 
kamerwoning kunnen worden verholpen. De veroordeelde blijft vrij in de keuze 
van de wijze waarop dit resultaat wordt bereikt. Een kamerwoning kan 
bijgevolg ook tot meergezinswoning met zelfstandige woongelegenheden of 
tot eengezinswoning worden verbouwd (of in voorkomend geval een andere·· 
rechtmatige bestemming krijgen, bijvoorbeeld een woning bestemd voor de 
uitoefening van een vrij beroep). Op een meergezinswoning met zelfstandige 
woongelegenheden of een eengezinswoning is dan niet langer het 
Kamerdecreet. maar de Vlaamse Wooncode van toepassing� Op die wijze 
wordt even goed op  rechtmatige wijze een einde , gemaakt aan de 
vastgestelde wederrechtelijke toestand van overtreding van het 
Kamerdecreet. In zoverre de decreetgever de herstelmaatregel krachtens het 
Kamerdecreet heeft opgevat als een bevel tot uitvoering van werken aan een 
goed dat valt onder de toepassing van het Kamerdecreet om dat goed te laten 
voldoen aan de woonkwaliteitsvereisten die het Kamerdecreet o·plegt (zie de 
bewoordingen van art.. 17bis Kamerdecreet), wordt in zo een geval niet de 
bevolen herstelmaatregel uitgevoerd maar heeft de bevolen herstelmaatregel 
op een rechtmatige wijze haar doeltreffendheid verloren. 

Zoals gezegd, laten de gegevens die de eiser aanvoert deze conclusie in deze 
zaak niet toe. Het herleiden van een kamerwoning tot haar ruwbouwstaat is 
geen rechtmatig alternatief voor de uitvoering van de herstelmaatregel die 
krachtens het Kamerdecreet werd·opgelegd. 

Het feit dat thans het Kamerdecreet niet wordt overtreden aangezien geen 
kamers worden verhuurd of ter beschikking gesteld en dat bijgevolg op grond 
van de huidige situatie geen herstelmaatregel zou kunnen worden bevolen, 
houdt ten slotte niet in dat de herstelmaatregel die de correctionele rechtbank 
bij vonnis van 13 oktober 2009 oplegde, niet meer doeltreffend en uitvoerbaar 
zou zijn. Het herstel werd immers bevolen op grond van een op dat ogenblik 
bestaande wederrechtelijke toestand. Het feit dat het pand thans niet meer als 
kamerwoning dienst doet of kan doen, houdt nog niet in dat de woning werd 
hersteld en opnieuw voor de woningmarkt beschikbaar is. 

De herstelmaatregel is bijgevolg nog steeds doeltreffend en uitvoerbaar. 

9. Op grond van de vaststelling dat het pand thans door de nieuwe 
eigenaar een nieuwe bestemming heeft gekregen en dat werken zijn 
uitgevoerd die deze nieuwe bestemming beogen te verwezenlijken, voert de 
eiser aan dat "in substantie" aan de hoofdveroordeling is voldaan: de toestand 
die  in het strafvonnis werd gelaakt en die de herstelvordering beoogde te 
verhelpen, bestaat niet meer. De eiser voert in dit verband .aan dat hij niet 
werd veroordeeld het pand te laten voldoen aan onbepaalde 
"woonkwaliteitsnormen" maar wel tot het in overeenstemming brengen van het 
pand met de vereisten van het Kamerdecreet omdat het pand ten tijde van de 
ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten die indeling en die 
bestemming had. 



· 
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Het kan worden aangenomen dàt een verhuring van het pand in de staat 
waarin het zich thans bevindt, onmogelijk is. Door het gebouw te herleiden tot 
zijn ruwbouwstaat bestaat de kamerwoning zoals die ten tijde van de ten laste 
gelegde feiten bestond, niet meer. 

Daardoor is echter niet aan de veroordeling tot herstel voldaan, ook niet 
wezenlijk. 

De herstelmaatregel opgelegd krachtens het Kamerdecreet strekt immers niet· 
ertoe de wederrechtelijke verhuring van niet-wetsconforme kamers te 
beëindigen of te voorkomen. Zij heeft wel als doel het herstel van het pa_nd te 
bewerkstelligen zodat het op rechtmatige wijze opnieuw op de woningmarkt 
ter beschikking is. Zoals in de toelichting bij het voorstel van decreet wordt 
toegelicht, was het de bedoeling van de decreetgever dat "in de 
strafprocedure ( ... ) meer aandacht (moet) worden verleend aan het herstel 
van de woning. Het herstel van de woning dient in rechte te worden 
afgedwongen wanneer de verhuurder onwillig is. Met de herstelvordering kan 
het beleid over een doeltreffend instrument beschikken. ( ... ) Daarom wordt 
voorgesteld de vordering tot verbetèringswerken decretaal óp te nemen 
(zowel in de Vlaamse· Wooncode als in het kamerdecreet). Hiermee woidt een 

juridisch instrument gecreëerd waarmee de rechter naast de straf een 
rechterlijke beslissing kan nemen dfe de verbetering en het herstel van de 
woning moet bespoedigen" (Pari. St. Vl. Pari., 2005-06, nr. 672/1, p. 6-7). 

10. De eiser vordert dat minstens de uitvoering wordt geschorst tot wanneer 
de dwangsomrechter in beroep uitspraak zal hebben gedaan "over de 
actualiteit van de herstelvordering en over de intrekking van de dwangsom". 

Overeenkomstig art. 1385quinuies Ger.W. kan de rechter die een dwangsom 
heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde de dwangsom opheffen, de 
looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de 
dwangsom verminderen in geval van blijvende of tijdelijke, gehele of 
gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de 
hoofdveroordeling te voldoen; voor zover de dwangsom verbeurd was voordat 
de onmogelijkheid intrad, kan de rechter haar niet opheffen of verminderen. 

Deze bevoegdheid van de dwangsomrechter � dit is, in eerste  aanleg, de 
Correctionele rechtbank te Gent - is vreemd aan het executiegeschil dat rijst 
wanneer de schuldenaar zich . verzet tegen de tenuitvoerlegging van de 
dwarigsombeslissing öp grond dat hij de hoofdveroordeling heeft uitgevoerd of 
op grond dat een nieuwe, geen overmacht opleverende omstandigheid 
meebrengt dat de titel waarbij de dwangsom is opgelegd, niet meer 
doeltreffend. en uitvoerbaar is. De dwangsomrechter vermag daarentegen niet 
de uitvoering van de hoofdveroordèling onderzoeken met het oog op de 
vaststelling dat de veroordeling tot de dwangsom geen voorwerp meer heeft 
doordat de hoofdveroordeling reeds is uitgevoerd (zie Benelux�erechtshof, 
27 juni 2008, TMR 2009, 56; NJW 2009, 27, RW 2008-09, 1183, cóncl. G. 
Dubrulle). 
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De loutere vaststelling dat de eiser een vordering tot opheffing van de 
dwangsom heeft ingesteld voor. de .rechter die de dwangsom heeft opgelegd, 
kan een opschorting van de tenuitvoerlegging niet rechtvaardigen. 

Bij gebrek aan uitvoerbare beslissing die de dwangsom opheft, behoudt de 
uitvoerbare titel die de dwangsom oplegt, zijn actualiteit Het loutere instellen 
van een vordering tot opheffing brengt die actualiteit evenmin het gedrang. 

De beslagrechter beschikt weliswaar over de mogelijkheid om de 
tenuitvoerlegging te schorsen tot wanneer over' de vordering tot opheffing van 
de dwangsom uitspraak zal zijn gedaan indien hij van oordeel is dat de 
dwangsomrechter in voorkomend geval de dwangsom :zal opheffen (vgl. K. 
Wagner, Dwangsom in APR, Mechelen, Kluwer, 2003, nr. 151, p. 142-143). 
De tenuitvoerlegging kan echter niet worden geschorst louter op grond van het 
feit dat een vordering tot opheffing van de dwangsom voor de 
dwangsomrechter werd ingesteld. Dit zou onrechtmatige procesvoering louter 
met het oog op het uitstel van de tenuitvoerlegging in de hand werken. 

De beslagrechter stelt vast dat de eiser in zijn dagvaarding de vordering tot 
opheffing van de dwangsom voor de dwangsomrechter alleen steunt op de 
aanvoering dat in substantie werd voldaan aan de herstelmaatregel en 1dat de 
herstelmaatregel haar. actualiteit heeft verloren bij de toekenning van de 
vergunning en minstens bij het "strippen" van het pand. Hij lijkt zich bijgevolg 
niet te beroepen op enige blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke 
onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen die te onderscheiden 
valt van zijn door de beslagrechter ongegrond bevonden standpunt dat de 
uitvoering van de herstelmaatregel zijn bestaansreden heeft verloren. 

De voor de. dwangsomrechter ingestelde vordering tot opheffing of opschorting 
van de dwangsom is dan ook niet voldoende ernstig om een opschorting van 
de tenuitvoerlegging te rechtvaardigen. 

11. Anders dan de eiser aanvoert, kan de verweerder geen rechtsmisbruik 
worden verweten. , 

De veroordeling tot herstel is doeltreffend en uitvoerbaar en aan deze 
hoofdveroordeling werd niet voldaan. De verweerder is bijgevolg gerechtigd 
over te gaan tot invordering van de dwangsommen die worden verbeurd bij 
niet-naleving van de hoofdveroordeling. 

Aan de verweerder kan niet worden verweten dat hij overgaat tot invordering 
van de dwangsommen in plaats van ambtshalve uitvoering. 

De machtiging tot ambtshalve uitvoering over te gaan, belet immers niet dat 
de verweerder op rechtmatige wijze tot de invordering van tjwangsommen kan 

overgaan� De verweerder heeft een rechtmatig belang om de nakoming van 
de veroordeling tot herstel zoveel mogelijk door de veroordeelde zelf te laten 
gebeuren (vgl. Cass. 28 april 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1135; zie T .. 
Vandromme; Woonkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, 
Kluwer; 2008, p. 187-188, nr. 441). 
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12. Gelet op wat voorafgaat is er dan ook geen grond die de beslagrechter 
· zou toelaten aan de verweerder een verbod tot tenuitvoerlegging van de 
dwangsombeslissing op te leggen. 

13. Ten slotte voert de eiser .aan dat de termijn van tien maanden voor de 
uitvoering Y.'an de werken pas beginnen lopen is vanaf de betekening van het 
vonnis en niet vanaf de datum van de uitspraak. 

De verweerder verwijst naar de arresten van het Benelux-Gerechtshof van 11 
februari 2011 In de zaken  
en  

In deze arresten beslist het Benelux-Generechtshof dat artikel 1, lid 3 en lid 4, 
van de Eenvormige wet betreffende de dwangsom aldus moet worden 
uitgelegd dat wanneer de rechter een hoofdveroordeling uitspreekt en hiervoor 
een uitvoeringstermijn bepaalt vanaf het in kracht van gewijsde gaan van deze 
veroordeling met oplegging van ·een dwangsom zonder· respijttermijn, de 
dwangsom verbeurd is indien zowel de uitvoeringstermijn is verstreken als 
betekening heeft plaatsgehad; uit het stilzwijgen van de rechter omtrent de 
termijn Voor het verbeuren van de dwangsom mag niet worden afgeleid dat de 
termijn die bepaald is voor de uitvoering van de hoofdveroordeling, ook geldt 
als termijn die wordt toegestaan voor het verbeuren van de dwangsom en die, 
wat de dwangsom betreft, pas begint te lopen vanaf de betekening. 

Voorts overweegt het Benelux-Gerechtshof dat wanneer de rechter alleen 
beslist dat de uitgesproken veroordeling moet zjjn uitgevoerd binnen een 
bepaalde termijn, dit onder vèrbeurte van een dwangsom, hij de schuldenaar 
uitsluitend een uitvoeringstermijn en geen respijttermijn verleent; na het 
verstrijken van de uitvoeringstermijn begint niet nog bijkomend eenzelfde 
respijttermijn te lopen vanaf de ·betekening. Wanneer de rechter enkel een 
uitvoeringstermijn verleent, kan de dwangsom dus worden verbeurd vanaf het 
verstrijken van die termijn. Vereist .is wel dat de uitspraak die de dwangsom 
bepaalt, aan de schuldenaar is betekend; de betekening, binnen of buiten de 
uitvoeringstermijn, verleent geen respijfermijn. 

Het vonnis van de Correctionele re�htbank te Gent liet de uitvoeringstermijn 
lopen vanaf de uitspraak van het vonnis, gelet op de uitvoerbaarheid bij 
voorraad van het von'nis wat.de herstelmaatregel betreft. 

Overeenkomstig de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof en zoals 
uitdrukkelijk aan de eiser was ter kennis gebracht, begon de termijn van tien 
maanden te lopen vanaf de dag na het vonnis van 13 oktober 2009 om te 
verstrijken op 13 augustus 2010. De eerste dag vertraging in de uitvoering van 
het vonnis was bijgevolg 14 augustus 2010. · 
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Het vonnis overwoog overigens uitdrukkelijk dat de aan de hoofdveroordeling 
gekoppelde termijn geen termijn was in de zin van art. 1385bis, vierde lid, 
Ger.W. zodat de eiser zich niet kon vergissen over het feit dat de termijn van 
tien maanden liep vanaf de uitspraak van het vonnis en niet vanaf de 
betekening van het vonnis. 

Het is niet nodig de uitspraak over dit geschilpunt uit te stellen in afwachting 
van het arrest van het Hof van Cassatie van 24 december 2009 in de zaak AR 

waarin het hof de prejudiciële vragen stelde die het Benelux
Gerechtshof heeft beantwoord in het arrest  van 11 februari 2001. 

·Het standpunt van het Benelux-Gerechtshof is immers ondubbelzinnig en niet 
voor andere uitleg vatbaar. 

· 

' 

Ten slotte staat naar intern Belgisch recht vast dat de termijn die de 
strafrechter aan de veroordeelde oplegt voor de uitvo�ring van E;?en 
herstelmaatregel inzake stedenbouw - en zo ook krachtens het Kamerdecreet, 
dat aan de herstelmaatregel vorm geeft op de wijze zoals inzake stedenbouw 
- niet wordt geregeld door de regels van de gedwongen tenuitvoerlegging en 
dat art. 1495 Ger.W. hierop niet van toepassing is. Er is bijgevolg geen 
betekening vereist om de uitvoeringstermijn te doen lopen (Cass. 14 januari 
2010, AR .); 

De dwangsom werd bijgevolg verbeurd vanaf 14 augustus 2010, zoals. 
vermeld in het bevel tot. betaling. 

14. Het verzet van de eiser is bijgevolg niet gegrond. 

H ij wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen. Het 
basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding ·voor een niet in geld 
waardeerbare vordering bedraagt thans 1.320,00 EUR. 

OP DIE GRONDEN, 
DE BESLAGRECHTER, op tegenspraak, 

Met inachtneming van de artikelen 2 en volgende van de wet van 15 juni 1935 
op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

Wijst de vorderingen van de eiser af als toelaatbaar maar niet gegrond. 

Verwijst de eiser in de kosten van het g�ding. 

Begroot deze kosten op: 
- aan de kant van de eiser: 

. - kosten van dagvaarding en rolstelling: 209, 18 EUR · 

- aan de kant van de verweerder:  
- rechtsplegingsvergoeding: 1.320,00 EUR. 
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Zegt dat deze beschikking van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad is. zonder 
zekerheidstelling. 

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting door de 
beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent op negenentwintig 
maart tweeduizend en elf, waar aanwezig waren : Bart De Temmerman, 
beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, daartoe 
aangewezen bjj beslissing van de waarnemend Voorzitter van deze rechtbank 
dd. 4 november 2010, bijgestaan door T� De Groot, grifer. 

B. De Temme 

Aangeboden op . 
Niet t gistreren: 0 4 �r" 2011 

177/ . 1 
Anja WILLEMS 
Ea. inspecteur a.i. 




